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  ِ�ّ بَ س 	لض� قصيد
 	�تلمِّ 
  

 �لن تر�
ٌ
�ِ!ّ  جا

ُ
# $ ما    تُعِ%ّ  بأْ, يتكر)

(
  #خا كر2ٍ 0ال

  

  �ترجيح 	لر�	يا5 قر	:
 9 	إلش6ال5
  عبد	لر?ن بن نا= 	لسعيد
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  ملخص ��حث

  
B لضب� يد	تلمس �	للشاعر  
	Iاحث  M�N #ثا 5 هذ	 	Iحث قصيد
 مشهو 

 
M تضا X بعض 	�ر�يا5 عن حيا
 	لشاعر مع نص 	لقصيد
ب تتعلقتساPال5 عد
  .�� �Y  �	يا5 ال تتفق مع مر	Y 	لشاعر

�bش6� نسب #مه M �ما فيهما من 0ش6ال5 	سم 	Nيو	, � �	يته 	Iحث B Yلقد 
c	� de	 ناقضgس 	N	 قع فيه بعض� M� من حيث نسبة 
bش6� 	لنسب 9 	لقصيد

 j0 لشاعر	قيق نسبه) ُنْهثَة(o�M  p9 شعر 
Y 	لو	ألسما: 	�r اs  عالقة بنسبه من جهة
Xأل	M 	 نسب 
	Iيت zل   �	ياo� 5ليلM لشاعر بنا: x  �	ية 	بن 	ل�vwمشجر

�  .	لر�	يا5 للبيت 	لو	حد 9 	لقصيد
 {هايح 	ختال| ترج�M �ترجيحها 	إلش6
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  :����سا� �لسابقة •
�� Y 	سا5 �قفت M )�(هذp قائمة بأسما: 	N 	سا5 	�تخصصة عن 	�تلمس

� Mسمائها# x سالة ماجست% لم  �� Mبعة	لر	سة 	 N	 	طلعت عليها عد	
 :#ستطع 	�صو� عليها

 �����2مل 	لص%�M  ا zقق 	Nيو	, حسن	N 	سة 	�خت�
 	ل� كتبه )�

A(  Mلضب�	تلمس �	Y.نعم خفا��	مد عبدz M����2 

M جامعة ����2	�تلمس 	لضب�M حياته �شعرMp م�  بيع بسطا�Md ماجست%  )~
zمد عبد	�نعم خفا� .M �لم تقف Y x 	سة YجنوX 	لو	MdY {ية 	آلY	X بقنا

 .بالرغم #, Y 	سته صد 5 قبل ع� سنو	5 من Y 	ستها

حياته �شعرz Mpموz Yمد zمد حسMg ماجست%M جامعة : تلمس 	لضب�	� )�
  .	أل�هرM {ية 	للغة 	لعربية بأسيو�

•  
ً
 ��يو��: ��ال

�	�اظر 9  حقق 	Nيو	, oقيًقا موسًعا حسن �مل 	لص%�  ?ه 	هللا
 M �ن�p معهد 	�خطوطا5 	لعربية	Nيو	, يعلم مد� 	 هد 	de بذr 	�حقق

 0§ها ¦� مز�¤£M #قدمها كتبت سنة )A(عن ست نسخ خطية ����2-ه��~� سنة
 بعنو	,) �~�~( برقم باآلستانة #ياصوفيا �� zفوظة 9 مكتبة )	( ¨ر|

 من منقولة »	ألصم� عن عبيد
 �#ª 	ألثر2  	�ية 	لضب� 	�تلمس شعر Yيو	,«
  . 	Iو	X هال� بن  خط

مكتوبة ) ���( zفوظة 9 	�كتب 	¯ندd برقم )X( ¨ر| ¯ا �	®انية  مز
 �#ª عبيد
 #ª عن 	ألثر2 	�سن #ª  �	ية 	�تلمس شعر«¦بعنو	, ���Aسنة 
  )~(.»�غ%هم �	ألصم� 	لشيبا° عمر�

                                                            

M �	أل¶° )���/�(M �	لشعر �	لشعر	: )¤£�- ££�/�( 	لشعر	:] فحو�[ طبقا5: من مصاY  تر²ته) �(
)A�/A¤�(� Mؤتلف�	ختلف �	� )�£(� Mمشق مدينة تأ يخY )�A/�~( M ,ألعيا	فيا5 ��)¤/�A.( 

)A ( ,	يوN	 مقدمة)�A-��.( 

 ).£�(مقدمة 	Nيو	, ) ~(
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 j0  كما #شا gخطوطت�	 gأل بع ف¸ منسوخة من هات	لنسخ 	ما بقية #
  .ºلك 	�حقق 9 �صفه 	لنسخ

عنو, 	�حقق 	Nيو	, ½ x)�( º0 	سم 	Nيو	, 	�طبو¼�هنا« ملحوظة 
�ºلك  ½»�ألصم$ عن عبيد+ ��* �ألثر' ���ية �لضب$ �#تلمس شعر �يو��«ب¾

 ًYعتما		رمو� 0§ها ب¾ �	 Bألسا	¿طية 	لنسخة 	 x»	«. 

 Y 9 	ألصل 	�خطو�½ �يًحا حÀ لو �	لعنو	, بهذp 	لصيغة ليس صح
 Xلك لألسباºا§ة�c	:  

�( ,#  gث� قريٌن لألصم� �بينهما ما ب�	معمر بن  
#با عبيد
  .عبيد
 عن 	ألصم��لم تثبت  �	ية ألª  )£(	ألقر	,
A( ,	يوN	 ألثر2 هو جامع	سن �	با # ,#)¤( ª# ية	قد ²عه من  �� M

M �هذ	 يتفق )X(عليه 	�خطوطة  عبيد
 �	ألصم� �غ%هما كما نصت
 ª# j0 حثI	 لz 
مع ما � Y 9 بد	ية 	Nيو	, من 0سناY خÃ 	لقصيد

 �,: عبيد
 #بو قا�: 	ألثر2 	�سن #بو قا�«: عبيد
 �bير	ª# Y عمر�
علًما بأنه لم يرº Yكر  )�(»�قا� #بو عمر� ... عمًر	 	�تلمس هجا: سبب

 p تعليًقاº Y �� MكرئدM بل � º Yكرلألصم� نًصا 9 مقدما5 	لقصا
 	ألصمعيا5 من �� 	�تلمس �قا�«:9 	لقصيد
 	®امنة » 	ألصمعيا5«

M �لم ترY 	لقصيد
 ال 9 	ألصمعيا5 �ال 	�فضليا5 �ال  )�(»�	�فضليا5
 .كتاX 	الختيا ين لألخفش 	�طبوعةM كما ºكر ºلك 	�حقق

 �	ية 	Nيو	, للقصيد
 zل 	Iحث Åتلف من حيث  #,  )~

                                                            

)� (Y Æدo. لضب�	تلمس �	, 9 	يوN	 نعم خفا� عن�	عبد)�¤(Y� M. تلمس�	9  dم� بسطا�
 pلضب� حياته �شعر	)¤� -�A (� .�لم يتعرضا ¯ذ	 	إلش6

)£ (� ).M)~/��A ��فيا5 	ألعيا, A���(/¤(	ألYبا: معجم : 	نظر º 9لك x سبيل 	�ثا

)¤ ( XYأل	نة 	خز)��/£� .( 

 ).�- ~(	Nيو	,  )�(

 ).~¤�(	Nيو	,  )�(
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 )�(.	لÊتيب � �	ية كث% من 	ألبيا5 عن 	لر�	ية 9 	ألصمعيا5

 �* عن �ألثر' ���ية �لضب$ �#تلمس شعر �يو��«e	 فإ, 	لعنو	, 	لصحيح لتيو	, 
 عبيد+ عن �* �ألثر' ���ية �لضب$ �#تلمس شعر �يو��«#�  »�ألصم$� عبيد+

 .»��ألصم$ ��* عمر� �لشيبا6 �غ4هم

 �بنا: x ما سبق فإ,  �	ية 	Nيو	, للقصيد
 zل 	Iحث ليست من  �	ية
  .	ألصم�

�قد =Í جامع 	Nيو	, #بو 	�سن 	ألثر2 باسم #ª عبيد
 9 	لقصيد
 zل 	Iحث 
ا عبيد
 9 هنا« 0ش6� 9 هذ	½ أل, #ب لكنْ  sا يفهم منه #,  �	ية 	لقصيد
 من جهته½

  :كتاÐ Xا� 	لقر ��  ,Ï	Iيت 	لسابع
رَ  	 َّبا ُ  º0ِ	 Ñُ�َّنا  � pُ  َصع)   َخد)

  
قَمنا  

َ
#  ُ

َ
r ما َميِلهِ  ِمن   َفتََقو)

  

)��(  

vغلc	 ّÓَلعمر� بن ُح)��( � 	Iيت �هذ	«:�قد #كد هذp 	لنسبة 	�ر�با° حg قا
  :#�¯ا 	ل� 	�تلمس قصيد
 من ير��

  يتكرما بأ, 0ال كر2 #خا    تر� �لن  جا� #! يع%$
pبعد� MيتI	 pخرÏ�: قمنا# r ميله من Mبو فتقوما#� 
 	ألبيا5 هذp ير��, �غ%p عبيد

  )«.)�A	cغلv حÓ بن  ابر
	�سن  و�لم ترY 0شا 
  9	Nيو	, j0 هذp 	لنسبةM �هذ	 {ه يقوd #, يكو, #ب

  .للقصائد�لم يعتمد  �	ية بكاملها #ساًسا . من  �	يا5 عد
 	لقصائدق 	ألثر2 قد لفّ 
rبقو 	هذ x ,	يوN	 ققz لعجب �من«:�قد علق	 ,# dبو ير�# 
 	Iيت هذ	 عبيد

  )~�(.»	�تلمس Yيو	,  �	
 #حد �هو 	�تلمس Yيو	, 9 جا: كما حÓ بن لعمر�
  

                                                            

)�(  
 ).��M)A كما تنظر 	ألصمعيا5 �((	نظر تعليق 	�حقق 9 	�اشية Å 9ريج 	لقصيد

 ).�A(	Nيو	, ) ��(

)�� ( ,Ïلقر	ا� Ð)A/�A�(9 حقق�	 	هذ j0  قد #شا� M  ,	يوN	 M
 ).��(ÅرÖه 	لقصيد

)�A ( :	لشعر	معجم )�~.( 

 ).£A(	Nيو	, ) ~�(
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  ?ش<= �لنسب: ثانًيا •
 Mلنسب	هو  
  	بن 	لشجرd 9 ×تا ته �قد صد)  ,0	Iاعث 	ألساB للقصيد

rبقو 
  )��(.»فقا� يذكر نسبه �يثبته«: 	لقصيد
لم يناقشه  	�تلمس 	لقصيد
 بالفخر بأمهM �هنا« 0ش6� حو� نسب #مه بد#�قد 

  .بسطا�Y 9 d 	ستهام� .Yسو� 
bش6� نسب 	�تلمس M �0ش6� نسب 	�تلمس من جهة 	أل�2هذ	 	�بحث يناقش 

Xأل	من جهة .  
 :نسب �#تلمس من جهة �أل'?ش<=  -

 x ,يغلبو 	�Y� Àيشكر ح Óمن ب r	نه نشأ 9 #خو# 
� Y 9 مقدمة 	لقصيد
  )£�(.نسبه

 	�صد  فإ, 	لشاعرM #2 عن �#ما«:عن #2 	�تلمسM قا� zقق 	Nيو	,� حديث �
 حبيب بن �حمد »	�حÃ« كتاX هو جنسيتها �عن 	سمها عن �ا كشف 	de 	لوحيد

)Ùتو�	 A�£كر فقد) هº ,# سمها	ُسْحمة« «M بشي)ا5 من �#نها�	(.»�¤(  

لم يعلق x هذp 	�علومة½ فكيف تكو, #مه حبشّية  zقق 	Nيو	,�	لغريب #, 
Údّليشكر	و#2 c	 بن Æ ا�	 rخا�!  

Y ¿لل	 	مد.�قد �قع 9 هذz  Üسته½ ف	 Y من 
Yضع متعد	نعم خفا� 9 مو�	عبد
قبيلة #2 (�بكر بن �	ئل ... «) :�(علق 9 	�اشية » موطن 	�تلمس 	لشاعر«حديثه عن 

�#ما #مه ف¸ من 	�بشيا5 «:ثم 9 حديثه عن #2 	لشاعر قا� )��(») ...	لشاعر 	�تلمس
M ثم 9 )��(»خو	r بنو يشكر�	سمها سحمة �� من بÓ يشكر كما يذكر 	بن قتيبةM فأ

                                                            

)�� ( Xلعر	: 	5 شعر	تا ×)���.( 

  )�A(	Nيو	, ) £�(
من 	Nيو	, ) �A(M �لم يذكر  قم 	لصفحة 9 كتاX 	�حº� MÃكرها 9 صفحة )��(مقدمة 	Nيو	, ) ¤�(

 9 Ã¿	� M®ا®ة	اشية �	9 تعليقه 9  Ãح�	)~��.( 

)�� ( Y Mلضب�	تلمس �	نعم خفا� .�	مد عبدz)�.( 

)�� ( Y Mلضب�	تلمس �	نعم خفا� .�	مد عبدz)��( هcمقو� M–هللا	يفهم  -  ?ه  º0 ½فيها تدليس
= 
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�نشأ 	�تلمس 9 ظال� #2 حبشية تنتj0 Ý بÓ «: 	�ديث عن نشأ
 	�تلمس �حياته يقو
�#قا2 9 موطن #مه بÏ g¯ا من بÓ يشكر حيث نما عوpY ...يشكر بن بكر بن �	ئل 

)��(.»�لطو� حياته بg قو2 #مه #خو	r من بÓ يشكر ��Y	 يغلبو, x نسبه
 

Y {ه تناقض ال #علم كيف قبله 	نعم خفا�.�هذ�	مد عبدz.  
Úألمر كذلك فِلَم يقبله بنو يشكر �هو ال يمت 0§هم بصلة	فلو �, !  

Y كر5 #نها ال تط.�قد ناقشتº� بن حبيب	ية 	�  dم� بسطا�Þ0§ها لستة م 
Xسبا#:  

 	�وثوß 	ألخر� اY 	�ص من غ%p #حد 	لر�	ية j0 ي� �لم #حاMdY 	�صد  هذ	 #,-�«
  .بها

A -,# مدz حبيب بن pكرº ,�Y Mخله تأييد	Y� لشك	 Mير�يه �هو فيه x جيحÊل	ال  
gق§	.)A�(  

 Æحد ما نعر| �àن - ~Êبن لعن Y	شد de	 مه �نت# Mما حبشية� �Ï 0§ه pمر# 
 	ألغناâ  2 سو� #بنائهن #ما2 �ليس 	�بشيا5 #بنا: áتقر�, Ïنذ	« 	لعرX �, حيث

  .	¯وãY �حر	سة
 	�بشيg #خالß عن به تنأ� شعرp 9 	�تلمس #� Yها 	ل� �	لقيم 	�عا° #,-�

 #ثر ننكر ال �لعلنا 	�هانة ترä �ال 	لضيم تقبل ال عربية نفس عن يعÃ �, بل Ïنذ	«
  .#مه بمفاهيم �تشبعه 	لصv #خالx ß 	لو 	ثة
 بن ضبيعة بÓ من  جل #قد2 �ا حبå #صل j0 تنتÝ #� حبشية �نت لو #نها-£

  .��	r ,�Y ã #مة Öعلها #, بإم6نه �, ألنه منهاM 	لز�	x ã نز	  بن  بيعة
                                                            

= 

 º0 ½غ% صحيح 	هذ� Mيشكر Óبشيا5 �#نها من ب�	تلمس من �	2 # ,# x بن قتيبة نص	منها #, 
M )���/�(قتيبة ºكًر	 أل2 	�تلمس½ 0نما ºكر #, #خو	r بنو يشكر½ 	نظر 	لشعر �	لشعر	: لم يو Y 	بن 

�)�/���.( 

)�� (Y Mلضب�	تلمس �	نعم خفا� .�	مد عبدz)A�.( 

)A� ( بن حبيب	ا سحمة«نص ¯ �M �ال يفهم منه 	لÊجيح بسبب صيغة »	�تلمس 	لضب� 	لشاعر #مه يقا
»� .ل x ,6	cمريض» يقا� 0, #مه سحمة«:قا�  فهو يثبت ههنا �لو» يقا
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 نشا فقد 	لتساPالM5 ¯ذp حد	 تضع �	ئل بن بكر بن يشكر بÓ 9 0قامته #,-¤
  )�A(».�م6نة �#نفة #عز
 هو �من �	ئل بن بكر j0 ينتمو, 	eين #خو	r بيت 9 	�تلمس

 ا	�ا Æ #خً خاr �يز�� مثل هذ	 	إلش6� لو �نت جدته #2 #مه حبشيةM فيكو, 
  .	بن حبيب نص x #2 	�تلمس �ليس جدتهغ% شقيق أل2 	�تلمس½ لكن 

ه الستغل ºلك لو �نت #2 	�تلمس حبشية�  	�ا Æ #ما2 	�لكخاr  #� جدته #2ّ #ِمّ
 eلك	�ا Æ لم يتعرæ خاr �لعّ%p بأنه 	بن #مة #� 	بن حبشية½ لكن  عمر� بن هند

  .sا يقوd #, تكو, شقيقته
 خفيًا½  �هذ	

ً
من جهة 	ألX  تعرæ لنسب 	�تلمس 	�ا Æخاr أل, يث% تساPال

M فإº	 �, 	ألمر )AA(»#�	نًا يزعم #نه من بÓ يشكرM �#�	نًا يزعم #نه من ضبيعة #ضجم«
  :	فتخر 	�تلمس بأمهÚ �بد# 	لقصيد
 بذكرهاكذلك فِلَم 

�  
  

$   #ّ!  تُعِ%ّ
ٌ
�  تَر� �لنْ   جا

  
  كَر2ٍ  #َخا  

(
ما بأ,ْ  0ال   يتَكر)

  A   ْيَُك  َ�َمن 	º  æٍيُصنْ  فلَمْ  كريمٍ  ِعْر  
  

   ُr للَئيمَ  �,َ  حَسبًا	ا  (sلُمَذ	  
تُها 0,ْ  غْ%ُها è  é2#َ  �هْل   ~  

ْ
Ñتَر  

  
  	هللاُ  #ب  

(
  	ْننَما ¯ا #ُكو,َ  #,ْ  0ال

#, 	لشاعر بد# بذكر #مه �	لفخر بها½ §بg سالمة نسبه من جهة : �	 و	X عن هذ	  
	ألMX �#, #مه حر
 كريمة oفظ نفسها½ كيال يكو, ¿صومه مدخل عليه من جهة 

  .	أل2
Y 5Y �# تعليال5 #خر�.�قد dتلمس #,: ¯ا �جاهتها م� بسطا��	9 نشأ  r	خو# 

 	�تلمس x هند بن عمر� غضب بعد تم #نه ترجح 	de 	�و	  ��منية يشكرM بÓ من
 هند بن عمر� فأ Y| 	�قولةM هذp فقا� بنفسهM 	�جا
 	�ا Æ فأ 	Y 	لعبدM بن �طرفة
 ºلك يقبل لم 	�تلمس �#, نفسهM 9 يغ ì	de �	�قد للغل شفا: عليها اتعقيبً  مقوcه

 ºكرها  �	ية j0 تستند كما اM#يًض  	ليشكر d	cو#2 بن �	�ا Æ هند بن عمر� هجا بل

                                                            

)A� (Y Mpلضب� حياته �شعر	تلمس �	. dم� بسطا�)�~( رجع  سالة�	هنا½ أل,  Xألسبا	كر5 º قد� M
 .جامعية يصعب x 	لقا í 	الطال¼ عليها

)AA ( ,	يوN	)�A -�~.( 
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  )~A(.بأحد يأبه ال îير	 �, �#نه 	�ا Æ عن Y يد 	بن
• Eنسب �#تلمس من جهة �أل: 

x  �	ية  بنا:ً  j0 بطن من بطو, ضبيعةM ثمة 0ش6� 9 نسب 	�تلمس
  :	Nيو	, للبيت 	لر	بع

�  
  

 
ً
ُمنتَِقال

َ
�ِ  ِمن #Ï ُنْهثَة Óَِخلت  
  

ال  
َ
# Ó(ِمنُهم 0ِن ,bِ�َ  ينَما ُكنُت

َ
#  

  
  

 «��جه 	إلش6� #,  �	ية 
ً
� «تفيد نسبة 	�تلمس j0 » #منتقالÏال سيما مع ما »ُنْهثَة M

  :ظاهرp تأكيد 	النتساX 9 عجز 	IيتM ثم 	Iيت 	de يليه
ال  £

َ
# Ó(ِمنُهمْ  0ن  َïِِعرَضُهمْ  �َِعر  
  

  dنِف  َكذ
َ
نَفهُ  Ýáَ 	أل

َ
# ,

َ
ما #   يَُكش)

  

)A�(  

Y 2جز 	نعم خفا� .�¯ذ�	مد عبدzY�. dم� بسطا� j0 تلمس�	ُنْهثَة«بنسبة « 
gيتI	 هذين x :بنا)A£( ماعلًما #نه Y �# gح	تلمس لم يذكر �	نسب 	9  »ُنْهثَة« 

  )¤A( !سلسلة 	لنسب
� «�هذp 	لر	�ية Ï من 

ً
قد � Y للمتلمس½ فال تتو	فق مع سياß 	لنسب » ُنْهثَة#منتقال

�Y « ½pفن«ًفا فيه فيما قبل نسب 	�تلمس 9 	�صاY  ×تلَ  �	تفقت فيما بعد جّد جِدّ
 9 عموY 	لنسب» ُنْهثَة«x عد Y0 2	ã  	ل� �قفت عليها 	�صاM Y �قد #²عت »Yَْ�َفنَ «

  .للمتلمس
  :سأعرæ ثالثة مستويا5 لنسب 	�تلمس سب�إليضاÍ 0ش6� 	لن

  .مرتبة تأ ðيًا 9 	�صاY نسب 	�تلمس   ) #

                                                            

)A~ (Y Mpلضب� حياته �شعر	تلمس �	. dم� بسطا�)�~-�£.( 

)A� (	يوN	 ,)�� -A�.( 

)A£ (Y Mلضب�	تلمس �	نعم خفا� .�	مد عبدz)��(� M)��~ .( جعل º0 ñأل�	وضع �	قد �هم 9 �
ُنْهثَة بِن َحْرXِ بِن َ�ْهِب بِن ُجìَّ بِن : ُنْهثَة بن جì بن #?س بن ضبيعةM �	لصحيح: نسب ُنْهثَة 

ْ?ََس بِن ُضَبيَْعةَ 
َ
# .Y pلضب� حياته �شعر	تلمس �	�. dم� بسطا�)��A( 9 5كرº� M)��� ( اشية�	9 
)~ :(»ìبن �هب بن ج Xُنْهثَة بن حر j0 ُنْهثَة نسبه �Ï«. 

)A¤ (Y Mلضب�	تلمس �	نعم خفا� .�	مد عبدz)¤(Y pلضب� حياته �شعر	تلمس �	� M. dم� بسطا�
)~�-~�.( 



    �� 

 

X (   :ألسما	 
Y 	لو	تلمس شعر 9 �	ن s جهة من بنسبه عالقة ¯م Xأل	. 

5 (   vwل	بن 	عن  
ً
  .مشجر
 نسب 	�تلمس نقال

 � (��  :مرتبة تأ�Iًيا نسب �#تلمس H �#صا
� (vwل	بن 	)Aه��()A�( ò م	بن سال2 	� M)A~ه�()A�( M dآلمد	سن �	بو #�
) ه�A£(عساكر  M �	بن)�~()هA¤£(M �	بن ?د�, )�~()ه¤£�(�	بن حزM 2 )�A()ه��~(

M �	بن خل�A�� [ ,6[برقم  )~~(�تر²ة 	بنه عبد	�نا, ] ���A[برقم  )A~(تر²ة 	�تلمس
  :)�~()تر²ة 	لفر�ßY(9 ) ه��¤(

بِن َحْرXِ بِن َ�ْهِب بِن  Yَْ�َفنَ  بن �يد بن 	هللا عبد بن 	�سيح عبد بن جرير
ْ?ََس بِن ُضبَيَْعَة 	ألضجم بِن َ بِيَْعَة بِن نَِز	 ِ 

َ
  .ُجìَّ بِن #

)£~():ه¤£~(#بو 	لفرã 	ألصفها°  )�
 

Yَْ�َفَن بِن َحْرXِ بِن َ�ْهِب بِن ُجìَّ  بن 	هللا عبد بن 	�سيح عبد بن جرير
ْ?ََس بِن ُضبَيَْعةَ 

َ
  .بِن َ بِيَْعَة بِن نَِز	 ِ  بِن #

A( بن	ماكوال  )��£ه:()~¤(
 

 بِن  َحْرXِ  بِن  Yَْ�َفنَ  بِن  �يدِ  بِن  	هللاِ  عبدِ  بِن  �يدِ  بِن  	�سيِح  عبدِ  بنُ  جريرُ 
ْ?ََس بِن ُضبَيَْعَة بِن َ بِيَْعَة بِن نَِز	 ِ  بِن  ُجìَّ  بِن  َ�ْهِب 

َ
#.  

~(  dلشجر	بن 	)£�Aه:()~�(
 

                                                            

)A� ( %لكب	§من 	نسب معد �)�/£~ (� Mلعظم	 B�Yقيق فرo)�/��� (قيق نا� حسنo. 

)A� ( 5طبقا]� ).¤£�- ££�/�(	لشعر	: ] فحو

)A� ( ختلف�	ؤتلف ��	)�£.( 

)~� ( Xلعر	 Xنسا# 
 ).~�A(²هر

 ).��~/~(	cذكر
 	�مد�نية ) �~(

)~A ( مشقY تأ يخ مدينة)�A/�~.( 

 ).~��/�~(تأ يخ مدينة Yمشق ) ~~(

 ).�A/¤(�فيا5 	ألعيا, ) �~(

 ).�¤A�/A(	أل¶° ) £~(

)~¤ ( � .)�A/�(	إلكما



    �� 

 

�يقا� عبد 	�سيح بن عبد	ó بن Yَْ�َفَن بِن َحْرXِ  جرير بن عبد	لعز�
ْ?ََس بِن ُضبَيَْعَة بِن َ بِيَْعَة بن نَِز	ِ  

َ
 بِن َ�ْهِب بِن ُجìَّ بِن #

-  gب ßن فرs�»فن«� » ُنْهثَة�Y«:  
  )�~(:Y يد 	بن )�
 بن َجرير �	سمه 	لشاعرM 	�تلِمّس: �منهم....ُنْهثَة �بنو Yَْ�فَنM بنو �منهم«

  .»	لُعز)� عبد
A( بن قتيبة	:)~�(  


½ º	 �	�ا Æ #?سM: فوN  بيعة بن ضبيعة �#ما«Yلقال	س فمن ?#  :
  .	لشاعر علس بن 	�سّيب  هط ²اعة
 بن 	هللا عبد بن �	�ا Æ 	لشاعرM 	�تلّمس  هط ��Yفن Mُنْهثَة: �منهم
Mفن�Y ,ô� اهلية 9 ضبيعة سّيد 	«.  

 Y �# نص x لنسب» ُنْهثَة«�لم #قف	 Yضمن عمو.  
من #بنا: َحْرXِ بِن َ�ْهِب » �Yفن«�» ُنْهثَة«ليس غريبًا عن نسب 	�تلمس½ º0 » ُنْهثَة«�

ْ?ََس بِن ُضبَيَْعَة بِن َ بِيَْعَة بِن نَِز	 ِ 
َ
  .بِن ُجìَّ بِن #

E (Eم عالقة بنسبه من جهة �ألO نP شعر �#تلمس H +�  :�ألسماQ �لو��
ْ?ََس بِن ُضبَيَْعَة بِن َ بِيَْعَة بِن نَِز	 ِ  َ�يُْد بُن Yَْ�فَن )�

َ
 .بِن َحْرXِ بِن َ�ْهِب بِن ُجìَّ بِن #

M �قد � Y مر
 �	حد
 9 شعر 	�تلمس )	®الث 9 سلسلة 	لنسب(�هو جد �	N 	لشاعر 
	ألخ%   �� M	Iيت)��(	Nيو	,9 	لقصيد
 zل 	Iحث  9	Iيت 	لسابع ع� من  �	ية 

  :)��(من  �	ية 	ألصم� 	®امن ع�
��  
  

� 
َ
  Y	ِغيًا ُنْهثَة نَ�ِ  ِمن ُعَصًما #
  

  Óَعن َ�َيدَفُع  ِ=S  ٍيدVَ فَِبئَس ما  
  

  
                                                            

= 

)~� ( Xلعر	: 	5 شعر	تا ×)���.( 

)~� ( ßالشتقا	)~��.( 

 ).�A(	�عا | ) �~(

 ).�~(	Nيو	, ) ��(

 .»�تعذلÓ 9 ن� �يد فبئس ما«: 	لطبعة 	®ا®ةM �فيها) ¤�A(	لطبعة 	أل�Mñ �) ��A(	ألصمعيا5 ) ��(



    �A 

 

  )�A(.»#نت من بÓ يشكر �لست منا«: قا� للمتلمس ةعَ يْ بَ ُض  جل من بÓ » مَص عُ «�

A(  َََس بِن ُضبَيَْعة?ْ
َ
بِن َ بِيَْعَة بِن نَِز	ِ M �هو  �Yفن بن َحْرXِ بِن �َْهِب بِن ُجìَّ بِن #

  )~�(:� Y مر
 �	حد
 9 	لقصيد
 	cاسعة  9	Iيت 	®امن M	لر	بع 9 سلسلة نسب 	لشاعر
  �ََعِلمُت   �

ّ
°
َ
  بِنَيَطلٍ  ُمِنيُت  قَد #

  
  º0ِ  ِمن �,َ  قيَل  ِ�  قَوَمُس  َ��َفنَ  	

  
  

ْ?ََس بِن  ُنْهثَة )~
َ
� M 9 Y ُضبَيَْعَة بِن َ بِيَْعَة بِن نَِز	 ِ بِن َحْرXِ بِن َ�ْهِب بِن ُجìَّ بِن #

من  �	ية  	¿امس �� 	Iيت )��(M	Nيو	,من  �	ية  	لر	بع 9	Iيت  	لقصيد
 zل 	Iحث
  )£�(:	ألصم�

A  
  

 
ً
ُمنتَِقال

َ
�ِ  ِمن #Ï ُنْهثَة Óَِخلت  
  

ال  
َ
# Ó(ِمنُهم 0ِن ,bِ�َ  ينَما ُكنُت

َ
#  

  
  

 .�ناقشته×صص 	cاè  �	�بحث 	لنسبM 9	إلش6�  هو zل�هذ	 	Iيت 

ْ?ََس بِن ُضبَيَْعَة بِن َ بِيَْعَة بِن  ُنْهثَةzَُا Xُِ بُن  )�
َ
بِن َحْرXِ بِن َ�ْهِب بِن ُجìَّ بِن #

)¤�(:� Y مر
 �	حد
 9 	لقصيد
 	لساYسة ع�
  9	Iيت 	®ا°M نَِز	 ِ 
 

A  
  

, ِمن َسيَمنَُعها
َ
#  (Yَحفيَظةً  تَُر  

  
   Bُِ 	َصعٍب  فَو  ُ
  Yَُا�Eُِ  َ�	لُكما

  
  

Íل�	لقيس«: �� 	بن عبد X اz« اشية�	حقق 9 �	علق � M)£ : (»بنو X اz  :
 بن #فø بن عبد	لقيس بن #فø بن لَُك÷ بن �Yيعة بن عمر� بن zا j0 X ينسبو,
ÝعY بن  بيعة بن #سد بن جديلة بن  	نز«.)��(  

تصحيٌف » بن«�	أل جح عندz«M  ,# dا X بن عبد	لقيس«�ليس 9 كتب 	لنسب 
�هو يتو	فق مع سلسة 	لنسب½ لكنه ال »  zا X من عبد	لقيس«فتكو, 	 ملة » من«ل¾

يتو	فق مع zيط 	لشاعر½ أل, بz Óا  X	eين من بÓ عبد	لقيس ال يرتبطو, مع 
فøَْ بن «9 »  بنو يشكر«مع #خو	� 	لشاعر M �يرتبطو, »  بيعة بن نز	 «	لشاعر 0ال 9 

َ
#

                                                            

)�A ( ,	يوN	)~� ( اشية�	)£ ( gخطوطت�	عن  
ً
 ).¤�A(�	نظر ×تا 	5 شعر	: 	لعرX ). X(� M)ã(نقال

 ).���(	Nيو	, ) ~�(

 ).��(	Nيو	, ) ��(

 «	لطبعة 	®ا®ةM بر	�ية ) £�A(	لطبعة 	أل�Mñ �) ��A(	ألصمعيا5 ) £�(
ً
 .»#منتفال

 ).�£A(	Nيو	, ) ¤�(

 ).££A(	Nيو	, ) ��(



    �~ 

 

 
َ
  .»َسِد بِن َ بِيَْعَة بِن نَِز	 YُْعÝِّ بِن َجِديْلََة بِن #

بِن َحرXِْ  ُنْهثَةzَُا Xُِ بُن :  9	Iيت هم » zا �»X	de يÊجح عندd #, 	�قصوY ب¾ 
ْ?ََس بِن ُضبَيَْعَة بِن َ بِيَْعةَ 

َ
  :بِن نَِز	ِ ½ �ºلك لسببg بِن َ�ْهِب بِن ُجìَّ بِن #

-�قو, معه 9 َحْرXِ بِن َ�ْهِب بِن تل#نهم #قرj0 X 	لشاعر½ º0 ي: 	لسبب 	أل�
ْ?ََس بِن ُضبَيَْعَة بِن َ بِيَْعَة بِن نَِز	 ِ 

َ
 .ُجìَّ بِن #

M �ليس 9 »صعب«فو	 B : #, 	لشاعر #�  9 Y	Iيت نفسه : 	لسبب 	®ا°  -
 �	ئل بن بكر بن  بن صعب«�هنا«  M »صعب«بطن 	سمه  بÓ عبد	لقيس

َسِد » قاسط بن
َ
فøَْ بن YُْعÝِّ بِن َجِديْلََة بِن #

َ
�يلتقو, مع بÓ عبد	لقيس 9 #

  .بِن َ بِيَْعَة بِن نَِز	 
ْ?ََس بِن ُضبَيَْعةَ : �هم 9 ُضبَيَْعةَ 

َ
بِن َ بِيَْعَة بِن نَِز	ِ M �يلتù  َصْعب بن َ�ْهِب بِن ُجìَّ بِن #

 9 X اz Óِ : بنو صعب مع ب 	ََس بِن ُضبَيَْعَة بِن َ بِيَْعَة بِن نَِز?ْ
َ
  .َ�ْهِب بِن ُجìَّ بِن #

ْ?ََس بِن ُضبَيَْعَة بِن َ بِيَْعَة بِن نَِز	 ِ  )£
َ
� Y مر
 �	حد
 M صعب بن َ�ْهِب بِن ُجìَّ بِن #

9 
)��(: 	Iيت 	®ا°9 	لقصيد
 	لساYسة ع�
 

A  
  

, ِمن َسيَمنَُعها
َ
#  (Yَحفيَظةً  تَُر  

  
   Bُِ 	َصعٍب  فَو  ُ
  zَُا Xُِ  َ�	لُكما

  
  

 �	ئل بن بكر بن  بن صعب j0 نسبة: صعب بنو«: )��( )~(�علق 	�حقق 9 	�اشية 
  .»	�تلمس #خو	� هم يشكر �بنو بكرM بن  بن يشكر #خو هو �صعب قاسطM بن

  :تفس% غ% صحيح½ لسبب�gهذ	 
�-��بينه �بينهم ما هو مذكو  9 مناسبة  )�£(#, 	لشاعر لم يفتخر بأخو	r: 	لسبب 	أل�

  !فخر بأبنا: عمومة #خو	Úrي	لقصيد
e� M	 لم يرY ¯م فخر 9 شعرp فكيف 
A -°®ا	لسبب 	 : gلشاعر قر, ب	صعب«#,  « gب �»X اz « 
�úهما مثبت 9 مشجر

                                                            

 ).�£A(	Nيو	, ) ��(

 ).££A(	Nيو	, ) ��(

)£� (Y مد.�عمz  j0 لكº 9 ستند	� Mr	لفخر بأخو	تلمس 9 �	ألبيا5 قا¯ا 	 pنعم خفا� #, هذ�	عبد
 9	Iيت نسبة j0 صعب بن M �صعب #خو يشكر بن  بن بكرM �بنو يشكر ) صعب(#, 

 ).~�(	�تلمس 	لضب� : #خو	� 	لشاعرM 	نظر



    �� 

 

ْ?ََس بِن ُضبَيْ نسب 	لش
َ
َعَة بِن َ بِيَْعَة بِن نَِز	ِ M اعر½ º0 يلتقو, ²يًعا 9 َ�ْهِب بِن ُجìَّ بِن #

      .»zا X«�ليس 9 بÓ بكر 

¤( » ّìَهب بن ُج�« � M»|عو« � M»ِ » نذير 	ََس بِن ُضبَيَْعَة بِن َ بِيَْعَة بِن نَِز?ْ
َ
M 	بنا #

Y �	�  يتI	 9 بعة	لر	 
  :	®الث ع�9 	لقصيد
  ُعَصٌب  بَينَنا َ�هٍب  S=ِ  ِمن �,َ  لَو  ~�

  
  zَاميُس  َعوٍ]  َ�ِمن نَذيرٍ  َ�ِمن  

  

)£�(  

 9 BYلسا	ِ ½ �هو 	ََس بِن ُضبَيَْعَة بِن َ بِيَْعَة بِن نَِز?ْ
َ
#ما �هب فهو َ�ْهِب بِن ُجìَّ بِن #

  .سلسلة نسب 	لشاعر
 بن �هب بن حرX بن ُنْهثَة بن نذير هو: نذير«): �(فعلق 	�حقق 9 	�اشية » نذير«�#ما 
ìبن ج Mس?# Y%س� pكرº 9 يتI	 °®ا	من ع�  
  .»]��A صفحة[ £  قم 	لقصيد

M )~£(�	لصا¶° )A£(هو 	�ر��û» بن �هب بن حرX ُنْهثَةنذير بن «�	º deكر هذ	 	لنسب 
  . �لم يرY 9 كتب 	لنسب

 Y ��»امسة 9 »  نذير¿	 
  :	Iيت 	®ا° ع� كما #شا  	�حقق9 	لقصيد
�A   ُ,ِمن نَذيرٌ  يَكو  َüِ	 �َ  ًُجن)ة  

  
  Óِمنُهم َ�َيمنَُع  ] َ̂ َ_ُس �َ  ُج

َ
�  

  

)£�(  

 ûر���	 �: �قيل. �هب بن ُنْهثَة نب نذير هو 0لخ � "M	ü من نذير يكو,: "قوr«:قا
Y	 # نذ  :با�ذير�	...« .dY	غدI	 نقله 	ذÑ� بنصه ûر���	 j0 
  )££(.�Y, 0شا 

 º 9كر �قد þمرM بن عو| هو عو|«): £(فعلق 	�حقق 9 	�اشية » عو|«�#ما 
  .»] �£� صفحة[ �  قم 	لقصيد
 من 	لر	بع 	Iيت
       ,# dجح عندÊي de	�»نذير« � M»|بنا » عو	ََس بِن ُضبَيَْعَة بِن َ بِيَْعَة بِن هما ?ْ

َ
#

� �هب«ما ب¾#نه قرنهM ال سيما نَِز	 ِ Ï« �Ï هم� M ََس بِن ُضبَيَْعَة بِن?ْ
َ
َ�ْهِب بِن ُجìَّ بِن #

                                                            

 ).��(	Nيو	, ) �£(

)£A(  ماسة�	, 	يوY Íî)�/¤¤~.( 

�	de يظهر è #, 	لصا¶° تبع 	�ر��Íî 9 û 	�ماسة½ ال سيما #, ) ?س(عباX 	لز	خر 	ل )~£(
 
ً
 ).��/~)~/£¤( � M)	cكملة �	eيل �	لصلة : 	لصا¶° ينقل عن Íî 	�ماسةM 	نظر مثال

 ).��A(	Nيو	, ) �£(

)££ ( XYأل	نة 	خز)~/~��.( 



    �£ 

 

  .َ بِيَْعَة بِن نَِز	 ِ 
ْ?ََس بِن ُضبَيَْعَة بِن َ بِيَْعَة بِن نَِز	 ِ  )�

َ
� º YكرM 9 p »#?س«�� M	pN ُجìَّ بِن #

  :	لقصيد
 	¿امسة  9	Iيت 	®ا° ع�
�A   ُ,ِمن نَذيرٌ  يَكو  َüِ	 �َ  ًُجن)ة  

  
  Óِمنُهم َ�َيمنَُع  ] َ̂ َ?ُس  ُج

َ
#�َ  

  

)£¤(  

 Y ��»حقق» #?س�	اسع كما #شا  c	 يتI	 9 اسعةc	 
  :9 	لقصيد
, َخشيَةَ  َ�فََر 5ُ   �

َ
  ِحباpPُُ  يَكو,َ  #

  
  	 ًþ  بهِ  يَُسب�  َìُس  قَبي_َ

َ
�  

  

)£�(  

 :9 	لقصيد
 	®ا®ة ع�
  9	Iيت 	أل�� �	� Y :بنو ضبيعة )�

بِلغ  �
َ
  َ�َ�§َدها َكهلَها ُضبيَعةَ  #
  

   Xَُر�	تَنبو َ�  ِ�  َ�تBُ�َِ  بِالرِجا
  

)£�(  

  :�� 	لقصيد
 	لسابعة  9	Iيت 	لسابع
�  Óِلك

َ
# jِ0 !0ِغ)ُهم ُضَبيَعةَ  قَو  
  

نا�  
ُ
� ºَلَِك  بَعدَ  فَلوُمو	 #

َ
  Yَُعو	 #

  

)£�(  

 ��îلعا	يت I	 اسعةc	 
  :	لقصيد
  َخشيَةً  ُضَبيَعةَ  بÓَ َ�)  َ�تََرÑُت   �

  
  ,

َ
ملَُس  �َِجِتdَ  بَِد! يُوتَر�	 #

َ
#  

  

)¤�(  

  a (مشجر+ نسب �#تلمس:  

                                                            

 ).��A(	Nيو	, ) ¤£(

 ).���(	Nيو	, ) �£(

 ).£�A(	Nيو	, ) �£(

 ).�£�(	Nيو	, ) �£(

 ).���(	Nيو	, ) �¤(



    �¤ 

 

  
 :Yل �إلش<= fليل ���ية ��يت: ثاcًا •

  : 9	Iيت لفظتا, ال يتضح معهما 	�ع� 0ال º0	 ترÑبتا 9 ²لة
- ñأل�	للفظة 	  :» 

ً
ُمنتَِقال

َ
# « d� � M» 

ً
ُمنتَِفال

َ
#« � M»ُمنتَفيًا

َ
#«. 

�« : 	للفظة 	®انية  -Ï« d� � M»ن�«. 

 Yصا�	يت حسب I	 5يا	�  pل� �قفت عليها �هذ	: 

 :	Nيو	, )�

  
  

 
ً
ُمنَتِقال

َ
  ِخلتÓَ ُنْهثَة S=ِ  ِمن �
  

ال  
َ
# Ó(ِمنُهم 0ِن ,bِ�َ  ينَما ُكنُت

َ
#  

  
  

)�¤(.»#منتفال بالفا:: �ير��: قا� #بو 0سحاß«:�فيه
 

                                                            

 ).�A- ��(	Nيو	, ) �¤(



    �� 

 

A( ,خطوطتا�	 )X(M � )ã( ,	يوN	 من  : 

  
  

 
ً
ُمنَتفال

َ
  ِخلتÓَ ُنْهثَة S=ِ  ِمن �
  

ال  
َ
# Ó(ِمنُهم 0ِن ,bِ�َ  ينَما ُكنُت

َ
#  

  
  

:  	ألع� قا� سو	:M �	�بíÊ �	�نتÜ �	�نتفل...  ُنْهثَة ن� من ا#منتفيً  �ير��«: �فيهما 
)A¤(.»ننتفل 	لقوY 2ما: من تلفنا ال

 

 عن 	لعg لسا, 	لعرM�X )~¤()نفل(#سا B	Iالغة  )~
ً
M )نفل( )�¤(نقال

 :)�¤(�	�ماسة 	�Iية M)¤¤( )ن�(�معجم مقاييس 	للغة  M)£¤(�	ألصمعيا5

  
  

مْنتِفالً 
َ
تÓَ ُنْهثَة نkَْ  من �

ْ
  ِخل

  
ال  

َ
# Ó(ِمنُهم 0ِن ,bِ�َ  ينَما ُكنُت

َ
#  

  
  

) �(و� ¯ا ب¾�#شا  zققا 	ألصمعياj0 5 #, 	لنسخة 	الست�	قية 	�طبوعة 	�رم
 .نها 0حد� 	لر�	يتMg �علقا بأ»#منتقال«

�( Xلعر	: 	5 شعر	تا ×:)¤�(
 

  
  

مْنتِفًيا
َ
تÓَ ُنْهثَة نkَْ  من �

ْ
  ِخل

  
ال  

َ
# Ó(ِمنُهم 0ِن ,bِ�َ  ينَما ُكنُت

َ
#  

  
  

 «�#شا  j0  �	ية 
ً
)�¤(.»#منتفال

 

£( dY	غدI	 Y �#)��(  
ً
 بمعً�  �	نت� 	نتفل: يقا�«: 	ألشعا  ²هر
  عن شا Íنقال

                                                            

)¤A ( ,	يوN	)��( اشية�	حقق 9 �	تعليق  M)�.( 

 .مع 	لنسبة j0 	�تلمس) ¤�A/A(#سا B	Iالغة ) ~¤(

 ).¤A~/�(لم ي� 	�حقق j0 كتاX 	لعMg �	�ص فيه ) �¤(

 ).�A(º	5 	لرقم  M 	ألصمعية)£�A(	ألصمعيا5 ) £¤(

 ).¤£�/£(معجم مقاييس 	للغة ) ¤¤(

 ).�~�/�(	�ماسة 	�Iية ) �¤(

 �	ية 	أل¶°½ �هذ	 فيه نظر½ أل, تر²ة 	�تلمس 9 	أل¶° ليست  - #يًضا–#شا  	�حقق j0 #نها ) �¤(
�	نظر تعليق  »	هللا  ?ه 	ألصفها° ºكرp ما 	نقطع هنا«�ملة �لم يرY فيها ºكر 	لقصيد
M �� 	ل²Êة 

 ).�¤z)A�/Aقù 	أل¶° 

)¤� ( dلشجر	بن 	 Íî ,فيه نظر½ أل 	ية منتقال بالقا|½ �هذ	�  j0 5 5 #شا	ختا �	حقق #, �	كر º
 j0 |من�) 

ً
 : �ير�� «:بالفا: قا�) منتفال

ً
 �يقا�. منه �	نت� 	ألمر ºلك من 	نتفَل : يقا�. #منتفال

 ».نفسك عن º	« 	نفْل : بå:ٍ  ير! للرجل

)�� ( XYأل	نة 	خز)��/~~£.( 



    �� 

 

Mحد	كما � � :قا

  
  

مْنتِفالً 
َ
تÓَ ُنْهثَة نkَْ  عن �

ْ
  ِخل

  
ال  

َ
# Ó(ِمنُهم 0ِن ,bِ�َ  ينَما ُكنُت

َ
#  

  
  

  :oقيق 	لر�	يا5 •
�«#ما  	�ية Ï«:  

  
  

 ........=S ُنْهثَة من Óَت
ْ
  ِخل

  
ال  

َ
# Ó(ِمنُهم 0ِن ,bِ�َ  ينَما ُكنُت

َ
#  

  
  

wةفمش �Ï j0 تلمس ال ينتسب�	كما سبق بيانه ُنْهثَة½ أل,  pجد جد º0 ½»ْ�فَنYَ «
  .ìَّ جُ  بِن  ِب هْ �َ  بِن  Xِ رْ �Öتمعا, 9 حَ » ُنْهثَة«#� ل¾

  :»ن�«�¯ذ	 تÊجح  �	ية 
  
  

 ........kُنْهثَة من ن Óَت
ْ
  ِخل

  
ال  

َ
# Ó(ِمنُهم 0ِن ,bِ�َ  ينَما ُكنُت

َ
#  

  
  

 rمنهم«�#ما قو Óعمو2 » #ال 0ن x ã �تكر	  ºلك  9	Iيت 	de يليه فيَُخر)
عن فرY  و,	النتساj0 X 	لفخذM �ال �	لت 	IاYية 	§و2 يستخدمو, هذ	 	ألسلوX فيقول

�ال يعنو, #نه من فخذهم 	أل�Y بل يعنو, به 	النتساX » فال, منا«من فخذ مو	ٍ� ¯م 
 	 j0 امع بينهما	د .  

م َص عُ (فأ جح #نه بسبب مقولة �Y, غ%ها من 	Iطو,  )ُنْهثَة(Åصيص �#ما 
#نه  # جحم هذ	 َص �عُ  )��(.»#نت من بÓ يشكر �لست منا«:	de قا� للمتلمس) ِ�ّ بَ 	لض� 
  :, 	�تلمس قا�  9	Iيتأل )ُنْهثَة(من 
��  
  

� 
َ
  Y	ِغيًا ُنْهثَة نَ�ِ  ِمن ُعَصًما #
  

  Óَعن َ�َيدَفُع  ِ=S  ٍيدVَ فَِبئَس ما  
  

  

م½ إل :�º	cفرقة بينهمM َص فاستغل خصو2 	�تلمس هذp 	لعد�	
 بg 	�تلمس �بg عُ 
بسبب هذp 	�اYثة �#كد قو
 عالقته بهم  ُنْهثَةعن ن�  ينتفلفY  ,6 	�تلمس بأنه ال 
 .�هم من #قرX 	�اB 0§ه

 ñأل�	للفظة 	يا5 	منتفيًا#منت«: #ما  �# M
ً
M #منتِفال

ً
  »قال

 «فإ° # جح  �	ية 
ً
  :§صبح 	Iيت» #منتِفال

  
  

# 
ً
تÓَ ُنْهثَة من نk منتِفال

ْ
  ِخل

  
ال  

َ
# Ó(ِمنُهم 0ِن ,bِ�َ  ينَما ُكنُت

َ
#  

  
  

                                                            

 عن 	�خطوطتg ) £(	�اشية ) �~(	Nيو	, ) ��(
ً
 ).¤�A(�	نظر ×تا 	5 شعر	: 	لعرX ). X(� M)ã(نقال



    �� 

 

  )º�.)�Aلك #, 	النتفا� للمعونة �	��
  .»#منتفيًا«ثم  �	ية 

 «#ما  �	ية 
ً
�ِ مِ «بل �  	�ية قوية مع  »ْ�ِ ن نَ مِ «تتو	فق مع  ف¸ ال» #منتقالÏ ن 

�ِ مِ «M �لو �نت  �	ية »ُنْهثَةÏ ألقو� ل6نت » ُنْهثَة ن	 �» 
ً
  .# جح 	لر�	يا5» منتقال

 «	 9 #, تكو, �¯ذ	 فاالحتما� كب% جدً 
ً
 «مصحفة عن » #منتقال

ً
  .»#منتفال

 :�لقصيد+ H �بيا� ر��يا��لترجيح :  ��بًعا •

حة � 0, ترجيح 	لر�	يا5 9 #بيا5  	لقصيد
 ال يلز2 منه #, تكو, 	لر�	ية 	�رج)
 rا قاs Yفتكو, #جو 	أللفا	9 بعض  
	ل� تكلم بها 	لشاعر½ فقد يت�| 	لر�	


Yلشاعر #� #قل جو	.  
 ُÃ¿	 لشاعر	ا نطق به s Yمن #مثلة ما يمكن #, يكو, #جو�  ª# gب Y 	لو	

  :	�طيئةبن 	لعال: �	ألصم� حg قر# عليه شعر   عمر�
  Óَن¾ ��عمَت  #َغَرْ ت#  

  
  تاِمرْ  بالّصيِْف  البِنٌ  ¾نَك   

  
  

  :فه j0فصح) 
  Óَن¾ ��عمَت  #َغَرْ ت#  

  
 بالّضيِْف  ال تÓَ ¾نك  

  تاُمرْ 
  

�  )~�(.هذ	 مثل فصحفو	 صحفتم º0	: عمر�  #بو فقا
 خdº Ã 	لرمة حg قا� لعي
 �مثا� ما غ%p 	لر�	
 sا هو #قل sا تكلم به 	لشاعر

 �قد 	لwمةَ  ين
 	ألعر	ª)  أل,ّ  	�فظM من è0)  #حب�  فالكتاXُ  ِشعرd½ 	كتْب : عمر بن
 ال �	لكتاX 	�اMBَ يُنِشدها ثم ��نهاM 9 {مةً  موضعها 9 فيَضعُ  §لَتهM طلبها 9 سهر

 
�  �ال يَنَُْ   يُبد�
ً
  )��(.بكال2 �ما

                                                            

)�A ( نظر	 : gلع	)�/~A¤( M 

M �تصحيح )��(	لفاضل للمM : YÃ �	نظر 9 خ Ã	cصحيف)�¤�(	Iيت Y 9يو	, 	�طيئة ) ~�(
: �فيه #, #با عمر� بن 	لعال: قا�) £�(ما يقع فيه 	cصحيف �	cحريف Íî� M )���(	cصحيف 

 !#نت �	هللا 9 تصحيفك هذ	 #شعر من 	�طيئة

 )��/�(	�يو	, ) ��(



    A� 

 

  :)£�(	لقصيد
 مرتبة حسب ترتيب #بيا 5	Nيو	,�فيما يì  �	يا5 
�  $ُ   #ِ!ّ  يُعِ%ّ

ٌ
� � �ال  ِجا

َ
#  

  
خا  

َ
  َكَر2ٍ  #

ّ
, 0ِال

َ
ما بِأ   َفتََكر)

  

)�¤(  

 d� »لن تر�� �$ #!  جا   .»ُيَعِ%ّ
  :�هنا لفظا,

�(  �ِ$ «	للفظ 	أل� ُ ِ$ «�� Y 9 #صل 	Nيو	, » ُيَعِ%ّ ُ #جوY½ » تع%$«� �	ية . »ُفَعِ%ّ
بما هو مؤنث ناسب #,  �º�pلك �ناسبة 	cأنيث 	�قيù 9 	أل2½ فلما عّ% 

ُ�, بهðاطبهم با�ؤنث كأنه جعل 	لرجا� بم�  .لة 	�ؤنث 	de ُفَعِ%ّ

A( °®ا	للفظ 	ال # �«: �«M  ية	لن تر��«� � « Xلعر	 
Yþ أل, من ½Yجو#
î0	« غ%p معه 9 9 مثل هذp 	�و	ضع ال سيما #, 	لشاعر يريد  )��(	cجريد

فال تتناسب مع 	�اYثة ��عل » �ال # �«صحة 	�كمM #ما  	�ية 	�تwم 
  . 	�كم ×تًصا بالشاعر

A  َ�َمن  َ,� 	º  æٍفَلم َكريمٍ  ِعر 
  يَُصن

   ُ
َ
r للَئيمَ  �,َ  َحَسبًا	ا  (sلُمَذ	  
  

)��(  

  : 9	Iيت لفظتا,
ñأل�	 :»	º من يُك�«.  
 عن تهذيب 	للغة »حسب«9 	للسا, : 	®انية

ً
  )��(:نقال

                                                            

)�£ ( 5Y �# ل�	  Yصا�	 x ¼الطال	 Y	 # من� M,	يوN	 قيقo عن 
ً
منه� #, #ºكر 	لر�	يا5 نقال

	لر�	يا5 	�خالفة لر�	ية 	Nيو	, فيمكنه 	لرجو¼  j0	Nيو	,M �بعض 	لر�	يا5 تتطلب 0يضاًحا #ك� 
îا�	يا5 قد تكو, تصحيًفا #� ضبط قلم من 	لر�	علًما بأ, بعض  Mكر5 مصد هاº 	فث �# 

 . 	�حقق

 ).£�- ��(	Nيو	, ) ¤�(

	�ثل 	لسائر : 	نظر» 0خال� 	¿طاX لغ%« �#نت تريد به نفسك ال 	�خاطب نفسه«:	cجريد )��(
)A/�£¤( جريد �بالغتهc	 Xنظر 9 #سلو	خر½ Ï 2فهو� gالغيI	 عند بعض Yصطلح ير�	 	هذ� M
)�¤£-A�� (X9 كتا :Y قد�	الغة �I	 9 Æلشحا.¨و	يعد  gالغيI	 بعض� Mمد #بو ستيتz 5

 ).��(مصطلح 	cجريد : هذ	 	ألسلو X	cفاتًا½ 	نظر

 ).¤�(	Nيو	, ) ��(

 عن غريب 	�ديث لشمر) �A~/�(تهذيب 	للغة ) ��(
ً
 .نقال



    A� 

 

 َ�لَمْ  َكِريمٍ  نَْسٍب  ºَ	 َ�,َ  �َمن  
  يَُكنْ 

   
َ
r  ئِيمَ  َ�,َ  َحَسٌب

(
ا 	لل (sلُمذ	  

  
  

  .»º	 #صل�من �, «�� 	�طبو¼ من تهذيب 	للغة 

 �ليست طريفةM � #جوY½» �من �,«� �	ية  -Nمة تا	لكر	ناسبتها إلثبا5 #, �

�� 	لشعر 	 اهì يك� 	cو	فق 9 �من M »�, 	للئيم 	�ذsا«	X 	ل�� جو
  :�ه% بن #ª سل�قو� 	لفعل بg فعل 	ل�� �جو	به 9 	�ضا ¼½ فمن ºلك 

  بَِفضِلهِ  َفيَبَخل فَضلٍ  º	 يَُك  َ�َمن  
  

   xَ  َِ�ُيذَممِ  َعنهُ  يُستَغنَ  قَوِمه  
  

)��(  

Y لو	بن  
  :�قو� عر�
	 ِقيا�ٍ  º	 ِمثì يَُك  َ�َمن   ًÊَِ�ُمق  

  
  َمطَرÍِ  ُ�)  نَفَسهُ  يَطَرÍ 	�ا�ِ  ِمنَ   

  

)��(  

�  :�قو� سالمة بن جند
  ِ ماُحنا َينَلهُ  ثَوº  Xٍ	 يَُك  َفَمن  

  
  فَيَسِبِق  يُو	ئِل ُعريانًا يَُك  َ�َمن  

  

)�A(  

رæ ½ �ناسبة 	لعِ »º	 نَْسب«º«� M	 #صل«#جوY من  �	ية » رæ كريمº	 عِ «� �	ية  -

  .مقا2 	أل2 9 مطلع 	لقصيد

½ لÊتب 	للؤx 2 عد2 صيانة »�لم يكن«#جوY من  �	ية » فلم يصن«� �	ية  -
æلِعر	سب منشؤها كر2 �	صيانة � Mسب�	.  

A   Æُِ حا
َ
  YِماPُنا تُشاُ�  لَو 0ِنّا #
  

  Yَما 2Yٌَ  َفَمس)  ال َحÀّ  تََزي)لنَ   
  

)�~(  

  : 9	Iيت لفظتا,
#جوY½ قا� 	بن  ½ ��بالسg »تسا�« �d بالشMg �» تشا�«: 	أل�ñ	للفظة   -  #

B فا: »gلس	 �	لو	لطا: �	صٌل  �#  
�
�:ِ  ×الطة x يد (åل	  َ:åل	 .� ُسطت يقا

 َ:åّل	ببعض بعَضهُ  خلطُت : «.)��(   
 x 	لعربية بيتًا لكعب بن �ه% شاهًد	عجما5 �	5 Y �#�»سا� «:  

                                                            

 .ب�Í 	ألعلم) ¤A(Yيو	نه ) ��(

 ).~£(Yيو	نه ) ��(

)�A ( نه	يوY)���.( 

 ).��- ¤�(	Nيو	, ) ~�(

 ).£��/~(	للغة معجم مقاييس ) ��(



    AA 

 

كن)َها  
َ
ةٌ  ل

(
  Yَِمَها منْ  ِسيَط  قَدْ  ُخل

  
عٌ  فَْجعٌ   

ْ
  �َيبْديُل  �bخالٌ|  �َ�ل

  

)�£(  

� B بن فا	 �  #صٌل  �	لطا: �	§ا: 	لشg«: )شو�(9 قا
�
� 0ّما 	لºَ M:åهاx X يد

  )¤�(.»ºلك َلْ%َ  �bما 	حÊ	قًا
X- ®انية	للفظة 	ن«: 

ْ
 #جوY½ أل, »تزيلن«M � �	ية 	Nيو	, »تز	يلن«� �d » تََزي)ل

Mع��	9  
Yفيه �يا gلع	لكريم تضعيف 	 ,Ïلقر	يَن { ��  ِ
(
e	 ْننَا َعذ)

َ
لَْو تََزي)لُو	 ل

ِ§ًما 
َ
 �#قو� #بلغ )ُمتََجِنًّفا( كأ,«: قا� 	بن جA£[ Ó:	لفتح[}َكَفُر�	 ِمنُْهْم َعَذ	بًا #

,( àو بها 	�ع� لقو
 �موضوعها 	لعMg لتشديد �ºلك ½)ُمتََجانِف( من مع�  )تَصو)
,َ ( أل, ½)تََصاَ�,َ ( من #بلغ هو  �#ما بهM �عر| r فصح ºلكM 9 #�غل )تََصو)
  )��(.»ºلك من #ظهر فكأنه )تََصاَ�,َ (

 تََزي�الً  	لَقْو2ُ  �تََزي)َل «: M قا� 	بن سيدp »تز	يلن«ا« نص مضطرX يرجح  �	ية �هن
Mتَْزيِيًال� d

َ
قُو	: # ِخ%
ُ  .َيَفر)

َ
M َ َ�	ها ِحجاِ�ي)ٌةM 	أل ْحياِ°�

ّ
 	لَقْو2ُ  تََز	يََل : َيُقوُ�  َ�َ بيَعةُ : قا� 	لِل

Mيًُال	نَْشَد لِلُمتَلَِمّس تََز
َ
#�:  

   Æُِ َحا
َ
#  

َ
  YَِماPُنا تُساُ�  لو 0نا

  
نَ   

ْ
  Yََما 2Yٌَ  َفَمسé  ما َحÀ)  تَزي)ل

  
  

�نَ : �ُينَْشدَ : قا
ْ
  )��(.»تََز	يَل

 ,# �ثم #نشد بيت 	�تلمس » تز	يل« بيعة تقو� ��جه 	الضطر	X #, 	للحيا° ح
�قد يكو,  .»تز	يلن: �ينشد « ثم ºكر  �	ية  بيعة بصيغة »  تزيلن«x غ% لغة  بيعة 

   .	الضطر	X من 	بن سيدp  ?ه 	هللا 9 نقله من كتاX 	�و	Y  للحيا°
�   

ً
ُمنتَِقال

َ
�ِ  ِمن #Ï ُنْهثَة Óَِخلت  
  

ال  
َ
# Ó(ِمنُهم 0ِن ,bِ�َ  ينَما ُكنُت

َ
#  

  

)��(  

 ِمن نَْ�ِ «سبق بيا, #,  �	ية 
ً
  .� 	أل جح 9 	�بحث 	لسابق» ُنْهثَة#منتفال

                                                            

 ).�(Yيو	, كعب بن �ه% ) £�(

 ).�~A/~(معجم مقاييس 	للغة ) ¤�(

 ).��A/�(	�حتسب ) ��(

لم يصل ) 	�و	Y (�	للحيا° هو #بو 	�سن  بن 	�با « 	للحيا° �r كتاX ). ¤�/�(	�حكم ) ��(
 Ó¿صائص البن ج	نظر 	لعلما: موقف منه½ 	عض I� M0§نا)~/A�¤.( 

 ).�A- ��(	Nيو	, ) ��(



    A~ 

 

ال  £
َ
# Ó(ِمنُهمْ  0ن  َïِِعرَضُهمْ  �َِعر  
  

  dنِف  َكذ
َ
نَفهُ  Ýáَ 	أل

َ
# ,

َ
# 

ما   يَُكش)

)��(  


  .»يهشما«M �ير�� »يصلما«M �ير�� »يكشما« : 9	Iيت لفظة �	حد
  )��(.»باْستِئْصا�ٍ  	ألنِْف  َقْطعُ « #جوY 	لر�	يا5½ الختصا� كشم ب¾ »يكشما« �	ية �

�#ك�  	ألº,	ألنف �تأ� 9 مرتبة ثانية½ º0 يطلق 	لصلم x قطع » يصلما«#ما  �	ية 
,ºأل	 x ما يطلق.)�A(     


½ أل, 	cهشيم » يهشما«�#ما Yيا5 جو	لر�	فأقل �لك	عمو2  x يطلق.)�~(  
¤   (,bِ�َ ªَسألَت  0ِ, نِصا  !َ

ُ
#�َ  

  
  	لُمَزن)ما يَقتَنو,َ  é�َ  	�اBِ  ِمنَ   

  

)��(  

  : 9	Iيت ثالثة #لفا	
#  -  ñأل�	للفظة 	 :»ªير��» نصا� «�#جوN ½Yالcها x 	ألصل  »نصاª«� �	ية M »قنا

  .باقتنائهم 	إلبل 	لكريمة 	�زنمة اº0	 جعل كر2 #صله معر�فً 
	أل�� ما يقت� �قد 	ستشهد 	أل�هرd بهذp 	لر�	ية ¯ذ	  :فتحتمل معنg »قنا�«�#ما 
	 ما يرY 9 	لشعر 	 اه ì	cعب% Ðا�	 عن 	لقو
 	لقو
 �Ñث%ً  :�	�ع� 	آلخر .)£�(	�ع�

  :�	�نعة بالقنا
 قنا
 	لرمح كما قا� عمر� بن {ثو2
فإ, قناتنا يا عمر�   

  #عيت
x 	ألعد	: قبلك #,   

  تلينا

)�¤(  

X -  للفظة	®انية	منص�«: v« M ية	لشاعر يفتخر "َ  »#! �«� �	أل,  ½Yال  عٍ مْ #جو
 .	N	لة x 	لفرYية »منصv«#ك� من  »#! «بنفسهe M	 تناسب 

ã- ®ا®ة	للفظة 	 :» Bا�	من � « d� �» Bا�	قو2من «.  
�	لشاعر هنا M )��(تطلق x بX# Ó #� شعب »�«þمة � »قو2«#جوY أل,  »�«� �	ية 

                                                            

 ).�A- ��(	Nيو	, ) ��(

 ).~~/��(M �تهذيب 	للغة )��A/£(M �	لعg )A�AA/£(	لصحاÍ : 	نظر) ��(

)�A (نظر	 : Íلصحا	)¤/��¤¤-��¤�( gلع	 M)�/�A�( للغة	تهذيب � M)�A/���.( 

 ).هشم(لسا, 	لعرX : 	نظر) ~�(

 ).AA(	Nيو	, ) ��(

 ).~�~/�(تهذيب 	للغة  )£�(

 ).A~~(Yيو	نه ) ¤�(



    A� 

 

�قد . »قو2«	ستخد	2 يفخر بانتسابه 	أل�Y �ليس 	ألبعدM فلو �, يفتخر بربيعة �اسب 
p9 شعر gللفظت	لشاعر 	ستعمل 	.  

رَ  	 َّبا ُ  º0ِ	 Ñُ�َّنا  � pُ  َصع)   َخد)
  

قَمنا  
َ
#  ُ

َ
r ما َميِلهِ  ِمن   َفتََقو)

  

)��(  

  : 9	Iيت ثالÆ  �	يا5
�� » r من صعر#قمنا«. 

�� » r قمنا#pمن خد«. 

�� » r ئه#قمنا Y من«.  
  .#جوY½ �ناسبة 	cقويمº0 M 	�يل يشمل 	لصعر 9 	¿د »من ميله«� �	ية 

  .فغ% شاملة 	 مع ب g	cصع% �	¿د»  من خدp«� �	ية » من صعرp« �	ية #ما 

 منها 	لعوMã قا� 	لصا¶» من Y ئه«� �	ية Yمعاٍ, متعد x يطلق : N	 º0 ½مةþ°:» 
 ُ:ْ (N	 Mãلعو	 �M ثم ºكر 	Iيت ثم » ...	ْعوِجاجه #d: - بالفتح-  فال, Y : #قمت: يُقا
�  )��(.»َميِْله من: 	لصحيحة �	لر�	ية«:قا
�  deِ  ِِ�لم	§َو2ِ  قَبَل  	تُقَر¼ُ  ما  

  	لَعصا
مَ  َ�ما  

ّ
  ِ§َعلَما 0ِال 	ِإلنسا,ُ  ُعِل

  

)���(  

خو	è َغ%ُ  َ�لو  �
َ
# 	�Y	 

َ
  نَقيَص� #

  
 	لَعر	نgِ  فَوßَ  لَُهم َجَعلُت   

  ِميَسما

)���(  

 x  Yصا�	تفق 	gيتI	 ية	� .   
èِ  é2َ  َ�َهل  ��

ُ
  تََرÑتُها 0ِ, َغُ%ها #

  
َب   

َ
  	َبُ  #

ّ
, 0ِال

َ
كو,َ  #

َ
ا #

َ
  ِ	بنَما ¯

  

)��A(  


  : 9	Iيت لفظة �	حد
d� : »كرتهاº ,0 « قد� M°¶أل	عن  

ً
#, 	أل¶° لم  )~��(سبق بيا,#� Yها 	�حقق نقال

                                                            

= 

 ).£�A/£(تهذيب 	للغة ) ��(

 ).�A(	Nيو	, ) ��(


 ) �£- ~£/�(	لعباX 	لز	خر ) ��(Yما)# Y.( 

 ).�A(	Nيو	, ) ���(

 ).�A(	Nيو	, ) ���(

)��A ( ,	يوN	)~�.( 

 ).ثا®ًا(9  ) �¤( 	نظر 	�اشية) ~��(



    A£ 

 

  .��  �	ية ال مع� ¯ا .يرY فيه 0كما� تر²ة 	�تلمس
Óبن ج	ها 	ية »0, هجوتها«:)���(� �	يت ��  �I	 ßال تتناسب مع سيا 
  .فاسد

  كنُْت  �ما  ��
(
هِ  قاطعِ  مثَْل  0ال   كِفّ

  
ُ  بكٍفّ   

َ
r فأصبَحَ  #ْخَر� 

  #ْجَذما

)��£(  

 d�  :  
 .	Nيو	, �مصا  Y	cخريج M ��  �	ية»�ما كنت« )�

A(  »للسا,  »�هل كنت 0ال	5 9 Y �)2جذ( �
  .	لزهر
  .�$تاهما  �	يتا, جيدتا,

#جوY ههنا½ أل, 	لشاعر ال يستنكر عليه #حد فعلهb� Mنما » �ما كنت«#,  # جح�
Ü�	 اللةN 2الستفها	 Xتضمن »�هل كنت 0ال« يستخد2 #سلو º0 Ü�	  مع�

Y يد  Ñ� Mقو�]�¤:	لر?ن[}هل جز	: 	إلحسا, 0ال 	إلحسا,{تعاM j كقوr )¤��(	الستن6 
  :بن 	لصمة

نا َ�َهل   
َ
#  

ّ
  َغو5َ 0ِ, َغِزي)ةَ  ِمن 0ِال

  
 َشدِ  َغزي)ةُ  تَرُشد bِ�َ, َغَويُت   

َ
#  

  

)���(  

الستنe M 6	 ناسب 	�Ü ل باعثفإ, كو, 	لرجل يغو� مع قومه º0	 غو�	 
  .»0ال... �هل «باالستفها2 
�  :Iيد بن  بيعة �Ñقو

, ِ	بنَتاdَ  َيَمّ�          
َ
بوُهما يَعيَش  #

َ
#  

  
نا َ�َهل  

َ
#  

ّ
� َ بيَعةَ  ِمن 0ِال

َ
  ُمَ�  #

  

)���(  

                                                            

 .)A/��A( 	¿صائص )���(

 ).�~(	Nيو	, ) £��(

)��¤ (Ü�	 x 2الستفها	اللة Y 9 نظر	 Y °عا�	بسيو$ .9 علم )A/��� .( 2الستفها	كما يتضمن مع� 
�	لشاعر هنا يوجه ). ~¤�(من بالغة 	لقرÏ, : 	�قصو  ?ل 	�خاطب x 	إلقر	  با�Ü½ 	نظر

 .	¿طاj0 X نفسه ال j0 	�خاطب

9 	�اشية نقال عن » ...�هل «M � �	ية »...�ما #نا 0ال «M �	�ثبت  9	�A( %¤(Yيو	نه 	�جمو¼ ) ���(
	أل¶° �Yيو	, 	�ماسة �منت& 	لطلب �	¿ز	نة �Íî 	�ر��û �²هر
 	ألمثا� �	لشعر �	لشعر	: 

 .�شو	هد 	�غÓ �تأ يخ 	لطdÃ �#ضد	Y 	بن 	ألنبا d �غ%ها

 ).~�A(Yيو	نه ) ���(



    A¤ 

 

  .فإ, 	¿لوY 9 	�يا
 باعث لالستن6 
 �  :	�ا Æ بن ظالم 	�رÑ�dقو

 مفرß 	�يا5 بذd علو5  £
   #سه

  	ألكا 2 0ال 	�كر�p يرÑب �هل  
  

)���(  

  :�قبله
  سالمٌ  #نك قابوB #با حسبَت   ~

  
  تُِصْب  ��ا  

'
   	غمُ  �#نفك ºُال

  
  

ِصْ)َ  #�º	Yٌ  تك فإ,  �
ُ
  �صبيةٌ  #

  
  متفاقمُ   #سه سل� 	بن فهذ	  

  
  

 pكر��	ألكا 2 ال يتلبس بهم 	 ,#� Mخاطب�	 �N لظن بالسالمة	فلما �نت غلبة 
  .	ستخد	2 	الستفهاc 2قرير 	�ع� 	�ستنكر º 9هن 	�تلù ناسب
  :بن #ª سل� �ه%قو�  مثله�

ي)  يُنِبُت  َ�َهل     	¿َط�
ّ
  �َشيُجهُ  0ِال

  
   Bَُ�تُغَر  

ّ
  	�َخُل  َمنابِِتها 9 0ِال

  

)���(  

  :�قبله
  يُدِ Ñوُهمُ  ِلَ+  قَو2ٌ  بَعَدُهم َس*  

  
  يَألو	 َ�لَم يُليمو	 َ�لَم يَفَعلو	 فَلَم  

  
  

تَوpُ  َخ%ٍ  ِمن يَُك  فَما        
َ
  فَِإن)ما #

  
  قَبُل  Ïبائِِهم Ïبا:ُ  تَو	َ ثَهُ   

  
  

فلما �نت � 	ثة 	�6 2 مظنة للسؤ	� عن 	متد	Yها فيمن بعدهم ناسب 	ستخد	2 
  .	الستفها2

كقو� 	�تلمس 9 	لقصيد
 zل  فيناسبه 	لق� با�c Üأكيد 	إلثبا5 ما 	إلقر	 #
  :	Iحث

        ....................................  
  

  	إلنسا, 0ال §علما�ما علم   
  

  

  :�Ñقو� 	مرí 	لقيس
  َعينا«ِ  ºََ فَت َ�ما         

ّ
ِ�, 0ِال َcِ  

  
عشا ِ  9 بَِسهَميِك   

َ
  ُمَقت)لِ  قَلٍب  #

  

)���(  

  :�قو� �ه% بن #ª سل�

                                                            

 ).�A~(	�فضليا5 ) ���(

 ).��(Yيو	نه ) ���(

 ).~�(Yيو	نه ) ���(



    A� 

 

  	�َرXُ  َ�ما         
ّ
  �ºَُقتُمُ  َعِلمتُم ما 0ِال

  
مِ  بِا�َديِث  َعنها ُهوَ  َ�ما     	لُمرَج)

  

)��A(  

 
  :بن 	لو Yعر�
�تا ِ  طاِلُب  َ�ما         

َ
  	أل

ّ

ٍ  ِ	بنُ  0ِال   ُحر)

  
اYِ  َطويُل   

َ
شاِجعِ  d þ 	لَسيِف  -

َ
  	أل

  

)��~(  

  :�Ñقو� قيس بن 	�د	Yية 
  َ 	َعÓ َ�ما         

ّ
ال 	لُمناdY 0ِال

َ
  ِ	ظَعنو	 #

  
   

ّ
  َ�	لَقعاقِعُ  ُغدَ�
ً  	لَر�	. b�َِال

  

)���(  

 �  :	�تلمس�Ñقو
  	�اBُ  فَما         

ّ
�	 ما 0ِال

َ
ثو	 َ # َد)

َ
o�َ  

  
, 0ِال 	لَعجزُ  َ�ما  

َ
 يُضامو	 #

  َفيَجِلُسو	

)��£(  

�ºلك بتأكيد حاcه ¨الة قاطع كفهe M	  ½ا�تلمس يريد تسويغ عد2 هجائه ألخو	rف
  .�, 	ستخد	 2	�Ü بالق� #جوY ههنا من 	�Ü باالستفها2

�A  فَلَّما 	 َYلَكف)  ستَقا	  �د لَم بِالَكف ِÖَ  
  

   ُ
َ
r  ًô َYَ 9 ,

َ
حَجما تَِبينا #

َ
  فَأ

  

)��¤(  

�~   ُp	صابَت يَد
َ
#  ِpَحتَف  َهِذ  ِpهذ  

  
دِ  فَلَم   ِ

َ
خر� �

ُ
ما َعلَيها 	أل   ُمَقد)

  

)���(  

  .	�صاx  Y  �	ية 	Iيتg 	تفقت
��   ßَطَر

َ
  يََر� َ�لو 	لُشجاِ¼  0ِطر	ßَ  فَأ
  

   
ً
ما 	لُشجا¼ُ  ِ�ابَيهِ  َمسا¶   لََصم)

  

)���(  

� d »�#  ية . »�لو	ألصل 9 » ير�«� �	لك أل, º� ½Yلو(#جو ( 	ºفإ ïا�	يليها  ,#
�§ها 	�ضا ¼ �, لغرæ بال.M �من 	ألغر	 æ	Iالغية º 9لك 	ستمر	  	لفعل فيما 

	Iيت يفيد مع� 	ستمر	  	لÊبصM �يؤيد هذ	 قو� #�B بن  �� M)���(م/ �قتًا فوقتًا
  :حجر

                                                            

)��A ( نه	يوY)��.( 

 ).£�(Yيو	نه ) ~��(

 .ضمن شعر	: مقلو,) �~(Yيو	نه ) ���(

 ).��A(	Nيو	, ) £��(

 ).~~(	Nيو	, ) ¤��(

 ).~~(	Nيو	, ) ���(

 ).�~(	Nيو	, ) ���(

 ).¤�A(#سلوX 	ل�� بg 	�حوي� g	Iالغيg : 	نظر) ���(



    A� 

 

ناتِنا ِمن يَر� ِمّما َ�ُمستَعِجٍب   
َ
#  

  
مَر2ِ  لَم 	�َرXُ  َ�َبنَتهُ  َ�لَو   َÊََف  

  

)�A�(  

 �  :عمر� بن شأB 	ألسد�dقو
طَرقُت   

َ
#�َ  ßَ	لُشجاِ¼  0ِطر	يَر� َ�لَو   
  

   
ً
َقد 	لُشجا¼ُ  ِ�ابَيهِ  َمسا¶

َ
2�َ ل

َ
#  

  

)�A�(  

  
 جو ُكنُت  َ�قَد  £�

َ
# ,

َ
كو,َ  #

َ
  ِلَعقِبِهمْ  #

  
جِر 5ُ  فَما َ�نيًما  

ُ
# ,

َ
ما #

(
تََكل

َ
#  

  

)�AA(  

  :# بعة #لفا	  9	Iيت
# - ñأل�	م 9 » كنُت # جو«: wت�	كنت(بصيغة (M خاطب�	كنَت « �ير�� بصيغة 
  .»ترجو
X- ®انية	لعقبهم«:  « d� �»لعقبكم«.  
ã- ®ا®ة	نيًما«:�« d� � M»عيًما�«.  
Y- بعة	لر	جر 5«:# « d� �»5حر�#«.  
 9 	�علق: �	لزنيم.  »لعقبكم«�ير�� «: � Y 9 	ل�Í مÊ	بطتا,M �	أل�ñ �	®انية �
  .» منهم ليس 	لقو2

�Ñيف  !فاسد 	�ع�½ º0 كيف يرجو 	لشاعر #, يكو, �نيًماÚ	Nيو	,  بر�	ية�	Iيت 
Ú20ل	لقو2 �ال يمنعه #حد من 	,  !يتم� #, يكو, معلًقا 9 	يوN	 ققz تعجب من#�

  .#, يقر مثل هذp 	لر�	ية
M � »كنَت ترجو/كنُت # جو«: لر�	يا5 	ل� تؤثر 9 	�ع� x لفظتg �مد	  	

   :»�عيًما/ِ�ِغيًما«
ðاطب 	�ا Æ 	ليشكرMd �هذp 	لر�	ية #جوY » �قد كنَت ترجو«: �	ية� -

  : M فتكو,»لعقبكم«	لر�	يا5 مع 
, ترجو ُكنَت  َ�قَد  

َ
كو,َ  #

َ
  ِلَعقِبكمْ  #

  
جِر 5ُ  فَما َ�نيًما  

ُ
# ,

َ
ما #

(
تََكل

َ
#  

  
  

#�	نًا « �سبب جوYتها #, مناسبة 	لقصيد
 تتفق مع 	لسياß½ فإ, 	�ا Æ 9 مقوcه
                                                            

)�A� ( نه	يوY)�A�.( 

)�A� ( نه	يوY)£�.( 

)�AA ( ,	يوN	)~�.( 



    A� 

 

جعل صفة 	لزنيم بالشاعر  »يزعم #نه من بÓ يشكرM �#�	نًا يزعم #نه من ضبيعة #ضجم
جِر 5ُ  فَما«مالصقة Mr ثم #تت مناسبة ²لة 

ُ
# ,

َ
ما #

(
تََكل

َ
cؤÑد #, 	لشاعر لن يمنعه » #

Æ ا�	 rخا pما يرجو x 	Yً  20ل	حد من # . 

 :	ألصمعيا d� � 5	Iيت 9 -

, # جو ُكنُت  َ�قَد  
َ
كو,َ  #

َ
ِفكمْ  #

ْ
  ِ¿َل

  
جِر 5ُ  فَما �عيًما  

ُ
# ,

َ
ما #

(
تََكل

َ
#  

  
  


 من سابقتهاYقل جو# ��. 

ْجِر 5ُْ فما « �	ية �	لر�	ية 	لر	بعة 
ُ
#« � M» 5ُْْحِر�

ُ
� �	ية #جر 5 با يم #جوY½ أل,  :»ما #

#ما M يرضع 1ال 	 دd #� 	لفصيل لسا, طر| يشق M �#صله #,	إلجر	  شق لسا,
  .	إلحر	� فا�نع فقط

�¤   Æَِ �
ُ
  بِها يُقتََد� ُسن)ةً  بَعدd ِأل
  

جلوَ   
َ
, ُشبَهةٍ  dº َعن َ�#

َ
ما #   تََوه)

  

)�A~(  

  :#لفا	 9	Iيت ثالثة 
 .»بها �يهتد« -�

A - »شبهة dº جلو ع�#�«. 

 .»#, يفهما« - ~

#جوY½ أل, 	الهتد	: يطلق  x	M%¿ #ما 	القتد	: فيكو, 9 	¿% » يهتد� بها«� �	ية 
 d: با¯د	ألمر باالقتد	لكريم 	 ,Ïلقر	9  Y � 	e� Mل�	�}pقتد	هم 	ألنعا2[}فبهد	:��[ 

 d# :d¯د	قتِد 	.  
يلز2 منها تسكg » �#جلْو ع� dº«,  �	ية أل#جوY½ » �#جلَو عن dº شبهة«� �	ية 

 x عطًفا Xلفعل منصو	� �	لو	»Æ ص. »أل�Å ية فيها	لر�	 p ال: يكما 0, هذ	ص 
  .بالع�M #ما  �	ية 	Nيو	, ف¸ þمة ل2 جال:

  .مناسبتا,  ال: 	لشبهة» توهما«�» يفهما«� �	ية 
x » 0,«بك� 	¯مز
  )��A(�طبو¼ من ×تا 	5 شعر	: 	لعر9X 	»#,«�ضبطت 

	ل�طيةM �هو ضبط مرجوÍ½ أل, 	لوهم 0نما يدخل صاحب 	لشبهةM �#ما تعليق 	 ال: 
                                                            

)�A~ ( ,	يوN	)~�.( 

)�A� ( Xلعر	: 	5 شعر	تا ×)�A¤.( 



    ~� 

 

  .¨صو� 	cوهم فال يتناسب مع مر	Y 	لشاعر
��  � 

َ
  Y	ِغيًا ُنْهثَة نَ�ِ  ِمن ُعَصًما #
  

  Óَعن َ�َيدَفُع  ِ�Ï  ٍفَِبئَسما َ�يد  
  

)�A£(  

  :#لفا	 ة 9	Iيت ثالث
�-  d� »9 ن�«.  

A -  d� »ئًما	Y«� M»ئبًا	Y« M�»نيًا	Y«M �»ئيًا	Y«. 

~ -  d� »يد� �Ï 9 Óللسا, »�تعذل	 �� M»يد� �Ï من Óتنفل�«. 

-  º0 ½,بطتا	Êانية م®	� ñأل�	ية 	لر�	فق مع » من ن�«�	نيًا«تتو	Y«� M»9 ن� «
  .»Y	ئبًا«تتو	فق مع 

M #ما  �	ية ُنْهثَة#جوY½ ألنها تعÓ 	الستمر	  9 ن�
 » Y	ئبًا... 9 ن� «� �	ية 
  .فتعÓ #نه قريب من 	��
 �ليس Y	خال فيها» Y	نيًا... من ن� «

 :#جوY½ لسببg» �تعذلÓ 9 ن� �يد«� �	ية  -

�� �يد فقط½ ألنه  م ن� 	�تلمس من ضبيعةَص #, عُ : 	لسبب 	أل�Ï ليس عن�
r �� «تضعف  �	ية  فلهذ	» #نت من بÓ يشكر �لست منا«:قاÏ عن Óيدفع�
� �يد«M � �	ية »�يدÏ من Óتنفل�«.  

من 	لغيبة j0 	¿طاMX للمقا نة½ فا�تلمس  ا#,  9	Iيت 	cفاتً : 	لسبب 	®ا°
M �ال يعذr #حد ةُنْهثَ م Y	ئب 9 ن� َص يوجه 	لj0 20 خاr 	�ا Æ½ فعُ 
 gألقرب	تلمس ين� عش%ته �	يد«�� �Ï « 	تلمس هذ�	شنع  	e� Mrخا rفيعذ

  .»فبئس ما«	لفعل 
��  	º0ِ لَم �  يَلتَوd 	لَقرينgَِ  َحبُل  يََز

  
  بُد)  فَال  

ً
, قُو�ً  ِمن يَوما

َ
ما # َذ)

ُ
�  

  

)�A¤(  

 d� »ألصمعيا5  »للقو�	9 MYها �� #جو�Ñ� |لقا	لقو� بضم 	صلة : �¿	
  .	لو	حد
 من خصا� 	�بل

 فال بد يومً «:فيها فيكو, نسق 	ل20 »من قو�«#ما  �	ية 
ُ
 	�بل من قو	pذ2 ا #, �

rخصا �� .rبل من خصا�	يُقطع  d#« .�  .ففيه نسبة 	cجذÐ j0 2هو
                                                            

)�A£ ( ,	يوN	)~�.( 

)�A¤ ( ,	يوN	)��.( 



    ~� 

 

تتجذ2 قو� 	�بلd# M ا #, فال بد يومً «:فيكو, نسق 	ل20 فيها) للقو�(#ما  �	ية 
  لقو�j0 	نسبة 	cجذ2  فيهف» تتقطع من نفسها

  Yصا�	عل  »ماذ) جَ ¾ُ ت«�قد ضبطت Ö º0 ½dعند Íهو ضبط مرجو� M�با�بÓ للمجهو
مافال بد يوما للقو� #, «�	ألجوY 	لضبط للمعلوM 2 سبب 	لقطع  هة خا جية  »تَ¾َجذ)
 j0 قو
 خا جيةM كما 0نه يتناسب مع 	Iنا: قطع j0 	�بل الباIنا: للمعلو2 فينسب 	ل

	�با� خصا� مع 	الcو	: تتقطع : فا�بل يلتوd �يتجذM2 �	�ع�» يلتوd«للمعلو2 9 
   .من شد
 	الcو	:

A�  	º0ِ يمُ  ماY
َ
  	3َIِ  #َغَهَجهُ  	لَقو2ِ  #

  
ما َكت)بتَهُ  b�َِ, َيَفر)�   َر)

َ
Å�َ  

  

)�A�(  

 d� »لو كتبته�« M ية	كتبته«� � ,b�« Yهنا #جو.  
�A�( M()#سلوX 	ل�� مع 0,ْ (� )#سلوX 	ل�� مع لو(ترÑيب  #قف x من �B Yلم 

  :تفريق # 	p متسًقا½ �هو #,�توصلت j0  	 اهì 9 	لشعر	ألسلوX  �قد تتبعت هذ	
-  Xل��(#سلو	ل�� مع  ):لو(مع ) 	أكيد #شد حاال5 ما بعد c Óعد2 تم

 
Y	 0قوعه�. 

- � Xل��(#سلو	ل��) : 0,(مع ) 	أكيد #شد حاال5 ما بعد c  مع Óتم 
Y	 0
  .�قوعه ¶Iًا

  :هذ	 	cفريق ما يY�ì§ل 
�-  � :معوY 	�كما:بن جعفر بن �X 	�عر�| ب¾معا�ية بن مالك قا

A~  	º0ِ  � æِ  	لَسحاXُ  نََزَ
َ
  قَو2ٍ  بِأ

  
   ُpََعينا  ,ِb�َ 	ِغضابا �نو  

  

)�A�(  

                                                            

)�A� ( ,	يوN	)��.( 

)�A� ( gفريق بc	 j0 ,الغيوI	 ßتطر),0 ( �)	º0( خصائص jb� M)من #شا  )لو x لكن لم #قف ½
 Xألسلو	ب Ñتر j0) ل��	نظر). 0, #� لو + 	 
Y	5لالس : Óللقز�ي Íإليضا	)A/��¤( � M)A/�A£( M

 �A�¤( � M/�(M �علم 	�عا° لبسيو$ فيوY )M)���(� M)A�A �	�اشية x 	�طو� )¤¤�(� M)~¤�(�	�طو
)A/AAA.( 

)�A� ( 5فضليا�	)~£�.( 



    ~A 

 


 oقق 	لوقو¼) �b,(2 فاستخدY	 شدتهم( إل x ل§Y Xلقو2 غضا	إلظها  ) كو, 
  .ل6, لå: ال يريد oققه �هذ	 خال| مر	Y 	لشاعر) �لو(M �لو 	ستخد2 عز
 قومه

A - Y لو	بن  
 :قا� عر�

  	º0ِ  َ»	ºÏ  فَاِمتَِهنهُ  مالَُك  
  

  	لَمر	Íُ  قََر¼َ  bِ�َ, ِ اYيهِ   
  

)�~�(  

	ستخد	2 فعر�
 يدعو j0 بذ� 	�ا� للطاc� MgIأكيد هذ p	Nعو
 9 #شد حاcها        
)�,b (مع قلته �  .cأكيد 	 وY با�ا

~ -  � :	ليشكرd علبا: بن # قمقا

يِت  َ�َهل يَد	«ِ  تَِرَبت  �
َ
# َ 

  ِلَقوِمهِ 
  ìِمث  xَ d�ُي  َgَح� �

(
  تَِعل

  

)�~�(  

  َطَرقنَنا 	�ائِبا5ُ  ما º0ِ	 يوًما  £
  

   �َ
ْ
ك
َ
 ِ�َ  b�َِ, بَِمعِضلَةٍ  #

ِت 
(
  َجل

  

فالشاعر Öعل نفسه 	ألكفأ للمعضلة ثم يؤÑد كفا:ته بأشد 	�اال5 ��         
  .	�عضلة 	لعظيمة

�- dلعامر	6 بن �ه% 	خد � :قا

�   
ّ
°bِ�َ 0	º 	 ُلَعمِّ  بن	صبَحَ  

َ
  ¶ِ ًما #

  
هاِجُرp ال ِظن)ةً  ِمÓّ  ناَ�  لَو�  

ُ
#  

  

)�~A(  

	¯جر 9 #شد  º0	 #صبح ¶ ًماM ثم #كد عد2 م	بن 	لع#نه لن يهجر يؤÑد فخد	6 
       ).لو(	�اال5 �� #, يظن به 	بن عمه 	لسو: مع عد2 تمÓ #, تقع 	لظنةe M	 	ستخد2 

£-  � :عدd بن 	لرقا¼قا

  	¿َليَفةِ  ِ	بنَ  يا  �~
ّ
َبÓ قَد °0ِ (�

َ
  تَأ

  
   éَهم  َ,þ

َ
#  (   َ�	لَسَهر	 	لُسقمَ  ََ

  

)�~~(  

~A  نا2ُ  فَال
َ
# 	ºِ0 للَيُل  ما	 Óلبََس

َ
#  

  
يُت  َ�لَو   عرَِ|  َحÀّ  َيَغط)

َ
# 

  	لَسَحر	
  

 حد� Æ	cغطيةcأكيد عد2 	�و2 مع 	cغطية مع عد 0 2	Yته ) لو( 	لشاعر 2فاستخد
 M2و�	ألنها مظنة  �  .لقصد oقق 	cغطية) 0,(�لو قا

                                                            

. #d خال مر	Í 	ألنعا2: قر¼ 	�ر	Í.لسائله:  اYيه. 	بذr: ك� عليكM فامتهنه: YÏ	«). ��(Yيو	نه ) �~�(
 .Y§ل x هالكها #� ��	¯ا

 )A¤�-�¤�(	ألصمعيا5 ) �~�(

)�~A ( نه	يوY)��.( 

 ).���(Yيو	نه ) ~~�(



    ~~ 

 

¤-  � :قيس بن  فاعة#بو قا

�  	º0 5كرº  ُفرَ�  #مامة  ٍ�  حو
  

  َغريُت  zلتها بعد5 �لو  
  

)�~�(  

حÀ بعد مر�  حو�M ثم #كد بأ, 	لولع �	قع �لو » #مامة«فالشاعر يذكر #نه مولع ب¾
 �أل 	o Yقق بعدها �هو » �b,«صا 5 بعيد
 مع عد2 تمÓ #, تبعد zلتهاM �لو قا

  .خال| مر	Y 	لشاعر
صحيح 0§ه حديث #ï   º ª 	هللا عنه s�  9ا يؤيد 	cفريق 	de توصلُت 

d خاI	)�~£( :»...�ا من ما5 من #متك ال ي�« باهللا شيئً  :فقا� º	« جÃيل #تا°M: قا
  .»�Úß! ,b� 7� ,b� :ß! ,b� M7� ,b قا�: Yخل 	 نةM قلت

ههنا½ أل, مقصوpY ص3 	هللا عليه ) �b,(فالرسو� ص3 	هللا عليه �سلم 	ستخد2 
ا مع oقق �قو¼ #شد p 	�الة هو تأكيد Yخو� 	 نة �ن ال ي�« باهللا شيئً �سلم 9 هذ

  .حاال5 	�عصية

 �قو¼ » �لو �7 �لو !ß«�لو قا� ص3 	هللا عليه �سلم Y	 0 Óلكن فيه عد2 تم

  .	�عصيةM �هو خال| 	�ر	Y من تأكيد 	ل��
 
  :	cفريقM منها�هنا« بعض 	�صو� يتطرß 0§ها 	cأ�يل cتو	فق مع قاعد

�-  � :	ألخطلقو

  َمآِ� َُهم َشّد�	 حاَ بو	 º0ِ	 قَو2ٌ   ��
  

طها ِ  باتَت َ�لَو 	لنِسا:ِ  َعِن   
َ
  بِأ

  

)�~¤(  

فالشاعر يصف 	�مد�حg بالعز2 9 	�رX �#نهم 9 حالة 	�رX ال يقربو, نسا:هم 
  .ثم #كد عد2 	لقرX 9 #شد حاالتها �� طهر 	لنسا: 	de هو مظنة 	لغشيا,

	ل� تفيد عد2 تمÓ �قو¼ 	لطهرô� M, 	ألنسب #, ) لو(فالشاعر 	ستخد2 هنا 
  .cأكيد مضيهم 9 	�رX حÀ مع هذp 	�الة) �b,(يستخد2 

	ل� � مقصد 	لث
 ناسب #, يستخد2 	لشاعر  مظنة 	�و	قعةلكن �ا �, 	لطهر 

 مقا2 	�مد�حº� ½gلك بعد2 تمÓ �قو¼ 	لطهر 9 ال تفو5 	لث
 x ) لو(þ	ر�

                                                            

 ).��A/�(طبقا5 	لشعر	: البن سال2 ) �~�(

 ].���¤[M �	�ديث برقم )�¤A/��(فتح 	Iا d : 	نظر) £~�(

 ).��A/�(Yيو	نه ) ¤~�(



    ~� 

 

  .sد�حيه
�	�تلمس  9	Iيت يريد تأكيد �قو¼ 	cخر2 لألYيم حÀ مع #شد 	�اال5 �� 

Íإلصال	خر2 مع c	 9 يثبت rيريد حصو de	 MيمYأل	 Í0صال.  
e ية	نت  �� 	كتبته« ,b� « من Yلو كتبته«ههنا #جو�«.  

 :نتائج ��حث •

M �	�جال5 	لعلمية 	ألYبية تزخر 	�حققة 	لÊ	ثية للكتب نقدية مر	جعة j0 	�اجة )�
 .بمثل هذp 	�ر	جعا5

A(  جعة نقدية	مر j0 اجة�	سا5	 	بية لتYأل	لسابقة 	ألقسا2 	 ñتتو ,# Í	Êق	� M
 �تسجيل 	لرسائل 9 مر	جعة 	N 	سا5 	ألYبية½ لقلة هذp 	�ر	جعا5 	ألYبية قبو

 .مقا نة با�ر	جعا5 	�قدية للكتب 	لÊ	ثية 	�حققة

	�اجة j0 مر	جعة نقدية �صو� 	لÊ	Æ 	لعر,M �عرفة مد� Yقة 	�علوما5  )~
 ,# gحث تبI	 �
 فيها½ فابن حبيب نص x #, #2 	�تلمس حبشية �من خالY 	لو	

  .ذ	 	�كم غ% مطابقه
  .صحيحة غ% �� 	N	 سg من Ðموعة 0ير	Yها x يتو	طؤقد  	ألح26 بعض #, )�
£( 
Yالستفا	لنسب كتب من 	ألخبا  	لشعر 9 �	فهم . 

#همية Y 	سة 	لر�	يا5 9 	ألبيا5 	لشعرية Y 	سة #Yبية بالغيةM �عد2 	الكتفا:  )¤
  .بإير	Yها فقط

 

   



    ~£ 

 

 :�#صا�� ��#ر�جع •

�(  d�×لز	بن عمر بن #?د  Yموz هللا	لقاسم جا  	 ª# تأ§ف MالغةI	 Bسا#
Y M	  	لكتب 	لعلميةM بI M5�%نا,o Mقيق zمد باسل عيو, 	لسوMY )ه��£(

 ñأل�	لطبعة 	����2- ه���� 

A( M
Yبيو! ?و òكتو  فتN	 تأ§ف Mgحوي�	� gالغيI	 gل�� ب	 Xسلو#   	Y
 2£���-ه¤��� 	�ملكة 	لعربية 	لسعوYية د
M	Iيا, 	لعر,M ج

~( Mßالشتقا	 ªمد بكر ألz لسن بن	يد بن  Y )AA~ه -A~ه�(M قيقo Íî� 
 ����2-ه���� 	أل�ñ 	لطبعة Iنا,M بM5�% 	 يلY M	  ها �,z Mمد عبد	لسال2

	ألصمعياM5 	ختيا  	ألصم� #ª سعيد عبد	�لك بن قريب بن عبد	�لك  )�
)A�¤ه( Mلسال2 ه	مد شاكر �عبدz د?# Íî� قيقo M| عا�	  	Y M,� ا

 	لقاهر
M م�M 	لطبعة 	®ا®ةM بال تأ يخ

£( M°¶أل	 ªأل ãلفر	بن   gس�	ألصبها° 	 )~£¤ه(M  	Y لكتب	ية ��	بال  M
 تأ يخ

¤( �:  �	ألنساX �	لُك� 	ألسما: 9 �	�ختلف 	�ؤتلف عن 	ال تياX  فع 9 	إلكما
 M)ه���5( ماكوال بابن 	�عر�| جعفر بن 	هللا هبة بن ّ  ن� #ª للحافظ
M 	¯ندM بال 	لعثمانية 	�عا | Y	ئر
 	§ما°M 	�علá Ý: بن عبد	لر?ن oقيق
 تأ يخ

�(  Óلقز�ي	للخطيب  MالغةI	 29 علو Íإليضا	تعليق �تنقيح �~�� Íî Mه
Y.أل�ه	كتبة �	 Mنعم خفا��	مد عبدz لطبعة	 Mم� M
رية للÊ	MÆ 	لقاهر

 2~���- ه~���	®ا®ة 

�( Y Mقد�	الغة �I	 9 Æو¨. Mمد #بو ستيتz 5لشحا	 M	Ãش Mألمانة	مطبعة 
 ñأل�	لطبعة 	 Mم����A����2-ه 

 	هللا هبة بن 	�سن بن  	لقاسم #ª( عساكر 	بن للحافظ YمشقM مدينة تأ يخ )�
 	لعمر�Md غر	مة بن عمر سعيد # ª	Nين zب �oقيق Y 	سة M)ه��£ 	لشاف�

 	Y Mلفكر	 M5�%ب  M,ناIلطبعة	 ñأل�	2 £���- ه£���  



    ~¤ 

 

��( 
 �بكر عباB 0حسا, oقيق ?د�,M 	بن 	�سن بن �حمد 	�مد�نية M	cذكر
BعباM  	Y M Yب%�5 صا M,ناI لطبعة	 ñأل�	2 ¤���  

��(  dلصفد	ين خليل بن #يبك N	 Íلصال Mحريفc	 ريرo� صحيفc	 تصحيح
 مضا, .M حققه �علق عليه �صنع فها سه 	لسيد 	ل�قا�Md  	جعه Y)ه�¤�(

 ����2-ه����	لطبعة 	أل�ñ  د	cو	MX مكتبة 	¿ان� بالقاهر
M م�Mعب

�A( �	 تأ§ف Mلعربية	 Íللغة �صحا	 ãتا Xلصلة لكتا	يل �e	� كملةc	 سن بن
M حققه 0بر	هيم 	ألبيا Md  	جعه zمد خلف 	هللا #?دM )ه�£¤(zمد 	لصا¶° 

 M����2 	لقاهر
M م�M مطبعة Y	  	لكتب

 عبد	لسالo 2قيق M)ه��~( 	أل�هرdّ  #?د بن zّمد منصو  ألª 	للغةM تهذيب )~�
M,� ها  	N	 Mّية��	 M
 �2¤�� سنة م�M 	لقاهر

��( 
 �تعليق oقيق M)ه ¤£�( حز2 	بن #?د بن  zمد ªأل 	لعرMX #نساX ²هر
 تأ يخ بال 	¿امسةM 	لطبعة م�M 	لقاهر
M 	�عا |Y M	  ها �,M 	لسال2 عبد

 	ل�يف 	لسيد تأ§ف 	لعلوM2 مفتاÍ تلخيص Íî 	�طو�x M 	�اشية )£�
  شيد 	Nكتو  عليه �علق قر#M p)ه¤��(  بن zمد بن  	�سن #ª 	 رجا°
Mïعر#  	Y لكتب	 Mلعلمية	 M5�%ب M,ناI ��Aه� -A���2 

 oقيق M)ه ¤£¤( 	d�I 	لفرª# ã بن  	Nين لصد  	�IيةM 	�ماسة )¤�
�Yþ ,سليما M�
 ²ا 	�� M|أل�قا	جلس �	 xأل	للشؤ�,  Mإلسالمية	 


 ����2 - ه���� M م�M	لقاهر

��( M,	يو�	 ªاحظ ¨ر بن عمر� عثما, أل 	 )A££ ه(M قيقo Íî� لسال2 عبد	 
M,� ها  	Y :0حيا Æ	Êل	 M,لعر	 M5�%ب M,ناI لطبعة	 M®ا®ة	�2¤�� - ه��~�  

 عبد	لسالo 2قيق M)ه~���( 	Iغد	dY عمر بن 	لقاY  لعبد 	ألMXY خز	نة )��
M,� مكتبة ها Mان�¿	 M
  ����2 -  ه���� 	®ا®ة 	لطبعة Mم� 	لقاهر

��( Mصائص¿	 ªلفتح أل	بن عثما, 	 Óج )~�Ap(M مد حققهz   جا�	 	Y M 
 	®انيةM بال تأ يخ I Mنا,M 	لطبعةب%��5	لن�M  للطباعة 	¯د�

A�( ,	يوY طيئة�	ية 	بر� Íî� بن	لسكيت 	 )A�¤ ه(M قيقo ,مد نعماz gم# 



    ~� 

 

Mمكتبة طه Mان�¿	 M
  ����2 - ه ���� 	أل�ñ 	لطبعة م�M 	لقاهر
A�( ,	يوY íمر	 Mلقيس	قيق o مدz لفضل #بو	 Mهيم	0بر  	Y M| عا�	  M
	لقاهر

 Mلطبعةم�	بال تأ يخ  Mبعة	لر	 

AA( ,	يوY B�# بن Mقيق حجرo Íî� مدz يوسف Mم-  	Y M Yصا M5�%ب M,ناI 
 ����2 - ه ��~� 	®ا®ةM 	لطبعة

A~( ,	يوY يد Y بن Mلصمة	قيق o عمر M� م�M 	لقاهر
M 	�عا |Y M	  عبد 	لرسو
 بال تأ يخ

A�( ,	يوY بن سالمة M� فخر 	Nكتو  oقيق 	ألحو�M 	�سن بن zمد صنعة جند
  ����-ه���� 	®انيةM 	لطبعة Iنا,M بM5�% 	لعلميةM 	لكتب Y	  قبا�
 M	Nين

A£( ,	يوY تلمس شعر�	لضب� 	ية 	ألثر2  �	 ª#� 
 عÓ 	ألصم�M عن عبيد
 	�خطوطا5 معهد 	لص%�M �مل حسن عليه �	cعليق �îحه بتحقيقه
Mلعربية	لطبعة  	 Mم� M
 ����2 - ه��~� 	أل�ñ	لقاهر

A¤( ,	يوY ثو2 بن عمر�} Mvغلc	 قيقo يمن# M,	ميد dYا�	 ªYأل	قا9 ®	 M
 "د
 MيةYلسعو	لعربية 	ملكة �	لطبعة	 ñأل�	ه~���  

A�( Íî ,	يوY Mماسة�	 ªمد بن #?د  ألz سن بن�	 ûر���	 )5�Aه� (
pد ن�?# gلسال2 �عبد #م	 M,� أ§ف  نة مطبعة هاc	 ²ةÊل	� Mلن�	� 

M
 �2£��	أل�Mñ  م�M 	لطبعة 	لقاهر

A�( Íî ,	يوY بن كعب M%إلما2 صنعة �ه	 ª# سن سعيد�	بن  gس�	عبيد بن  
 �2£�� - ه�¤~� M 	لقاهر
M م�M	��ية 	لكتب Y	  	لسكرMd 	هللا

A�( Íî ,	يوY يدI بيعة بن  Mdلعامر	قد2 حققه � r ,0حسا MBعبا 
 	�� 
M2إلعال	 Mلكويت	����2  

Íî ما يقع فيه 	cصحيف �	cحريفM تأ§ف #ª #?د 	�سن بن عبد	ó بن  )�~
 dلعسكر	سعيد )~�Aه( ªاI	 ة مكتبة مصط�Ñî Mلعزيز #?د	قيق عبدo M

 بال تأ يخM 	�لMv 	لقاهر
M م�

 #ª عن  �	يته 	لسكرMd صنعة 	cغلMv غوÆ بن غياÆ مالك #ª 	ألخطل شعر )�~



    ~� 

 

 بM5�% 	 ديد
M 	آلفاY ß	  قبا�
 M	Nين فخر oقيق حبيبM بن zمد جعفر
M,ناI لطبعة	انية ®	M �~����2 - ه�� 

~A(  معÐ 5þمطبو Md بو 	 òكتو  يN	 صنعة Mdلعامر	6 بن �ه% 	شعر خد
 2¤���-ه¤���	لعربية بدمشقY MمشقM سو ياM 	للغة 

 قبا�
 M	Nين فخر oقيق 	لشنتمرMd 	ألعلم صنعة سل�ª# M بن �ه% شعر )~~
  ����2 -  ه���� M	®ا®ة 	لطبعة Iنا,M بM5�% 	 ديد
M 	آلفاY ß	  منشو 	5

 	لسكيت 0سحاß بن يعقوX يوسف #ª صنعة 	لعب;M 	لو Y بن عر�
 شعر )�~
)Aه��(M قيقo مدz Y	نعنا¼ فؤM مكتبة  	Y لعر�بة	 Mلكويت	مكتبة  Mان�¿	 

M
  2£��� -  ه£��� 	أل�Mñ 	لطبعة م�M 	لقاهر
 	لطبعة 	لكويتM 	لقلمY M	  	 بو á Md: ²عه 	ألسدMd شأB بن عمر� شعر )£~

 ه~��� 	®انية

 M)مقلو, شعر	:( ضمن 	لضامنM صالح حاتم صنعة 	�د	YيةM بن قيس شعر )¤~
 ����2 -  ه���� M	أل�ñ 	لطبعة Iنا,M بM5�%  	لكتبþ Mلم

 	لقاهر
M 	�عا |Y M	  شاكرz Mمد #?د oقيق قتيبةM البن �	لشعر	:M 	لشعر )�~
 M ��¤¤2م�

~�( MÍلصحا	 ª0سماعيل ن� أل dوهر 	 )~ه��(M  قيقo لغفو  عبد #?د	 
M عطا  	Y لعلم	 Mgللمالي M5�%نا, بIM ����2 

M قر#î� pحه )ه�~A(	لشعر	:M �حمد بن سال2 	 مò  )�~�(]فحو�[ طبقا5 )�~
 .شاكرM مطبعة 	�د°M 	لقاهر
M م�M بال تأ يخzموz Yمد 

��( Xلعبا	لزخر 	 Xللبا	� Mلفاخر	إلما2 تأ§ف 	 ï  ينN	 سن�	مد بن z 
 طبعه عليه �#îفت  	جعته حسنz Mمد ف% 	Nكتو  بتحقيق M)ه�£¤( 	لصغا°

 	أل�M Mñ بغد	MY 	لعر	Mß 	لطبعة	لعر	> 	لعلÝ 	�جمع مطبعة ÐMمعية  نة
 ����2-ه��~�

��( Y M°عا�	سة بالغية �نقدية �سائل 	 Y M°عا�	علم . MYفيو Íلفتا	بسيو$ عبد
                                                            

)�~� ( 2þ لم تظهر 0ال 
Yه��~��يا  



    ~� 

 

 Mو�يعc	� ختا  للن��	مؤسسة  M م� 
 ����2-ه����M 	لطبعة 	أل�ñ	لقاهر

�A( Mلفاضل	 ªأل Bلعبا	مد z يزيد بن MYّÃ�	 قيقo لعزيز عبد	 MÓيم�	  	Y 
  2¤£�� - ه£�~� 	أل�Mñ 	لطبعة م�M 	لقاهر
M 	��يةM 	لكتب

 حجر بن  بن #?د 	لفضل أل ª	Iخا Md صحيح  Íî	Iا d فتح )~�
 M بال تأ يخم� 	لقاهر
M 	لسلفيةM 	�طبعة M)ه A£�( 	لعسقال°

��( Xكتا Mgلع	د بن للخليل ?# dهيد	لفر	 )��£ه(M قيقo Y.dخز�! مهد�	 
Y�.هيم	0بر Mü	لسامر	  	Y  M لرشيد	Y	بغد M ����2 

 صاY M Y	  M)ه���( منظو  	بن zمد 	Nين ²ا� 	لفضل ألª 	لعرMX لسا, )£�
M5�%نا, بIبال تأ يخ M 

 جامعة ����M2 ماجست% بسطا�Md  بيع م� �شعرMp حياته 	لضب�M 	�تلمس )¤�
Xجنو MdY	لو	ية } X	Yآل	بقنا . 

	�ؤسسة 	ألفر�عربية للن�M  خفا�M عبد	�نعم zمد.Y 	لضب�M 	�تلمس )��
Mم� M
 ����2 	لقاهر

	�ثل 	لسائر XY# 9 	ل6تب �	لشاعرM لضيا: 	Nين بن 	ألث%M قدمه �علق عليه  )��
Mلن�	نهضة م� للطبع �  	Y Mطبانه dكتو  بد�Y� و��	كتو  #?د Y لقاه	 M
ر

M®انية م�	لطبعة 	بال تأ يخ M 

هþ M ضه بأصوÐA�� rا� 	لقرM,Ï صنعة #ª عبيد
 معمر بن 	�ث� 	�توÙ سنة  )��
 M بال تأ يخ�علق عليه 	Nكتو  zمد فؤ	MgÑ= Y مكتبة 	¿ان�M 	لقاهر
M م�

£�( Ãح�	 ªمد جعفر ألz حبيب  بن)A�£ية) ه	�  ª# سن سعيد�	بن  gس�	 

Mdلسكر	عت� �قد  	بتصحيح  	هذ Xلكتا	 p كتوN	 pخ% 0يلز§ M>شني 

 I Mنا,M بال تأ يخب%�5 	 ديد
 	آلفاY ß	  منشو 	5

 	لفتح #ª تأ§ف عنهاM �	إليضاÍ 	لقر	:	5 شو	º �جوp تبيg 9 	�حتسب )�£

 	�جا  عبد	�ليم �	Nكتو  ناصف 	�جدd  بتحقيق جMÓ بن عثما,


 شلMv 0سماعيل بد	لفتاÍع �	Nكتو  	�� M|أل�قا	جلس �	 xأل	للشؤ�,  

Mإلسالمية	كتب 0حيا:  نة  Mلسنة	 
 ����2-ه£���M م�M  	لقاهر



    �� 

 

£A( حكم�	حيط �	ألعظم �	9  Mللغة	البن  p0سماعيل بن  سيد  )�£ه�( M
Mgحقق�	موعة من Ð قيقo مصط� مطبعة ªاI	 vل�	 pYبم� �#�الM ��£�2 

	لعرMX البن 	لشجرd هبة 	هللا بن  #بو 	لسعاY	5 	لعلوd  شعر	: ×تا 	5 )~£
 dلشجر	عر�| بابن �	)£�Aه( M5�%ب Mيل 	  	Y Mdجا�I	 مدz  قيقo M

 ñأل�	لطبعة 	 M,ناI���Aه-���A2  
£�(  Mã	ميد فر�	كتو  نزيه عبدY M.الI	 2فهو�	سة 9 	 Y Mجريدc	 مصطلح

 م�M بال تأ يخ إلعال2 	لعر,M 	لقاهر
M	لفتح ل

££( � 	cفتا�	° عمر بن مسعو Y	Nين سعد للعالمة 	�فتاÍ تلخيص x 	�طو
Ùتو�	سنة  ��A Mp مطبعة طبعة ãا�	ر2 z dفند	 dوسنوI	 بتا يخ �Y²ا 
 ��~� سنة 	آلخر

£¤( M| عا�	قتيبة البن  )A�¤ه(M قد2 حققه� r 5ثر� Mع6شة  	Y M| عا�	 
M
 M بال تأ يخ	لر	بعة 	لطبعة م�M 	لقاهر

£�(  M!لر�	 dمو�	تأ§ف ياقو5  MيبYأل	معرفة  j0 أل يب	 Y0 شا M:باYأل	معجم 
oقيق 	Nكتو  0حسا, عباY MB	  	لغرX 	إلسال!M بI M5�%نا,M 	لطبعة 

ñأل�	M ���~2 

 عبد oقيق 	�ر�با°M مو@ بن عمر	, بن zمد 	هللا عبيد ألª 	لشعر	:M معجم )�£
 M بال تأ يخسو يا YمشقM 	�و Md مكتبة M فر	ã #?د 	لستا 

 �ضبط oقيق �Ñريا½ بن فا B بن #?د 	�سg ألª 	للغة½ مقاييس معجم )�£
 �	cو�يعM بI M5�%نا,M �	لن� للطباعة 	لفكر Y	  ها �,z Mمد عبد	لسال2

 ����2-ه��~�

¤�( M5فضليا�	مد بن للمفضل z Mvلض	قيق o Íî� مد #?دz شاكر 
 M بال تأ يخم� 	�عا |Y M	  ها �,M �عبد	لسال2

 عبد oقيق M)ه��~( 	آلمدd ب� بن 	�سن 	لقاسم ألª �	�ختلفM 	�ؤتلف )�¤
 �2¤��-ه ��~� Mم� 	لقاهر
M 	لعربيةM 	لكتب 0حيا: Y	  فر	Mã 	لستا 

¤A( تأ§ف #?د #?د M,Ïلقر	م� من بالغة  M
M بال بد�Y Md	  نهضة م�M 	لقاهر



    �� 

 

 تأ يخ

 	لvw 	لسائب بن zمد بن هشا2 	�نذ  ألª 	لكب%M �	§من معد نسب )~¤
)Aه��(M قيقo  كتوN	 نا� Mلم حسنþ Mلكتب	هضة مكتبة �	 Mلعربية	 

 2 ����-ه���� 	أل�ñ 	لطبعة

 M)ه��A( 	لvw 	لسائب بن zمد بن 	�نذ  #بو ¯شا2 	لكب%M �	§من معد نسب )�¤
M بال سو ية YمشقM 	§قظةY M	  	لعظمM فرz B�YموY �مشجر	5 �خط oقيق
 تأ يخ

�فيا5 	ألعيا, �#نبا: #بنا: 	لزما,M ألª 	لعباB شمس 	Nين #?د بن zمد بن  )£¤
M حققه 	Nكتو  0حسا, عباY MB	  صاM Y بM5�% )ه��¤(#ª بكر بن خل6, 

 M بال تأ يخIنا,


